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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá studií bankrotních modelů pro stavební podniky 

působící v České republice. Teoretická část definuje pojmy stěžejní pro pochopení 

problematiky práce. V analytické části je otestováno pět vybraných existujících 

bankrotních modelů na analyzovaném vzorku a výsledná úspěšnost je porovnána s tou 

původní. Na základě získaných poznatků je poté vyvinut nový bankrotní model.  

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with bankruptcy prediction models for construction companies 

doing business in Czech Republic. Terms important for understanding the issue are 

defined in the theoretical part. In analytical part, there are five current bankruptcy 

prediction models tested on the analysed sample and resulted accuracy compared with 

original ones. On the basis of knowledges acquired, there is developed a brand-new 

bankruptcy prediction model.  
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ÚVOD 

V každém podnikání se střídají období prosperity s obdobími, kdy se nedaří. 

Podnikatelé se přirozeně snaží dosahovat zejména situací stability a určitého trvalého 

růstu. Ne vždy jsou tyto parametry zcela v rukou podnikatelů daného podniku. 

Společnosti jsou mnohdy velmi pečlivé v činnostech, které se týkají jejich vlastního 

podnikání a jejichž vykonávání mohou ovlivňovat. Nicméně to nejsou ty aktivity, které 

podnikatelům přinášejí vrásky. To jsou ty vykonávané jejich obchodními partnery,  

nad kterými nemá daná společnost žádný dohled. Právě nedostání závazků obchodních 

partnerů je něčím, nad čím přemýšlí každý obchodník a co se snaží eliminovat. Důvod 

nedostání závazků může mít různé příčiny. Bezdůvodná neochota obchodních partnerů 

zaplatit se předpovídá těžko, platební neschopnost způsobená finanční situací podniků 

už se v určité míře odhadnout dá. Platební schopnost může být jak krátkodobá, tak 

dlouhodobá, v extrémním případě může znamenat i budoucí krach společnosti. Taková 

společnost bude svým závazkům dostávat skutečně těžko a je tedy potřeba se takovým 

vyhnout. V opačném případě i zdravý aktivní podnik může hodně rychle spadnout  

do černého období a bude vykazovat ztráty, kterým nejen že šlo předejít,  

ale v extrémním případě může samozřejmě ukončit podnikání i této firmě. 

Problematikou předpovědi finanční situace podniku se zabývají speciální účelové 

modely. Tyto modely se skládají obvykle z několika finančních ukazatelů, kde každému 

je přidělena určitá váha a podle výsledné hodnoty je možné podnik s určitou 

pravděpodobností zařadit. Hlavní neznámou však zůstává, jaké finanční ukazatele mají 

největší vypovídající schopnost a předpoví tak hrozící nebezpečí nejlépe. Pokud se toto 

podniku povede, může se ideálně takové společnosti úplně vyhnout a v případě, kdy už 

dochází ke spolupráci, je ještě čas se na nelichotivou budoucnost připravit a eliminovat 

nebo alespoň zredukovat negativní následky.  
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1  CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem diplomové práce je stanovit přesnost určování aktivních a bankrotních podniků 

pěti vybraných existujících bankrotních modelů a její porovnání s původními 

přesnostmi. Metodou lineární diskriminační analýzy bude následně sestaven vlastní 

model a proveden test přesnosti rozlišovaní aktivních a bankrotních podniků. 

 

Metodika zpracování práce: 

- Literární rešerše – využito při poznávaní problematiky související s diplomovou 

prací 

- Experimentování – při sestavování výsledného modelu 

- Klasifikace – klasifikací byly podniky rozděleny na aktivní a bankrotní  

- Analýza – využita při poznávání analyzovaného vzorku a práce s tímto vzorkem 

- Srovnávání – úspěšností existujících i nového modelu 

- Logicko-systematická metoda – při tvorbě nového bankrotního modelu,  

při čemž nejdříve proběhlo testování stávajících bankrotních modelů, na kterých 

byly zkoumány nejdůležitější faktory mající vliv na jejich výsledky a tyto 

poznatky byly následně využity při odvozování vlastního modelu 

- Matematicko-statistické metody – při tvorbě modelu bylo využito korelační 

analýzy a lineární diskriminační analýzy
1
 

 

  

                                                 
1
 POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V této kapitole bude podrobně popsána a vysvětlena stěžejní teorie pro pochopení 

problematiky této práce. 

2.1  Finanční analýza 

V následujících částích bude ve stručnosti představena finanční analýza. Přestože se 

nejedná o stěžejní téma této práce, pochopení alespoň základních praktik této 

problematiky bude vhodné pro pochopení celého konceptu.   

2.2  Co je finanční analýza? 

Je vhodné se pozastavit již nad vysvětlením tohoto pojmu, aby se předem zabránilo 

případným nesrovnalostem. Jedna z nejlepších definic vysvětlující pojem finanční 

analýza říká, že se jedná o systematický rozbor získaných dat, která jsou přítomná 

zejména v účetních výkazech. Finanční analýza se zabývá kromě hodnocení minulých 

výsledků i hodnocením těch současných a dobrá finanční analýza umí navíc 

předpovědět i ty budoucí. Můžeme tedy říct, že hlavní účel finanční analýzy je 

nachystat podklady pro špičkové rozhodování o fungování společnosti. Již zde je patrná 

propojenost účetnictví a rozhodování o důležitých záležitostech firmy. Z účetnictví je 

možné získat řadu hodnot, zejména pak různých peněžních údajů, nicméně tyto hodnoty 

odráží pouze jeden časový okamžik a nejsou úplně propojené. Takové hodnoty nám 

bohužel neslouží úplně dokonale k posouzení finančního zdraví společnosti. Aby bylo 

možné tyto hodnoty k tomuto účelu využít, je potřeba je podrobit právě finanční 

analýze.
2
  

Historie finanční analýzy sahá do dob dávno minulých. Již vznik peněz vytvořil tlak  

na ty, kteří obchodovali, aby měli určitý přehled o svém podnikání. Samozřejmě se nedá 

mluvit o finanční analýze, jak je známa v dnešní době. Počátky současné finanční 

analýzy, i když v počátku jen v teoretické podobě, jsou připisovány Spojeným státům 

americkým. Analýzy se přirozeně vyvíjely. Naprostá většina čehokoliv na světě 

prochází určitým vývojem v čase, jelikož vývojem prochází i okolí a požadavky. Co se 

                                                 
2
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 9-11. 
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týče analýz, největší změna přišla s příchodem počítačů, které přinesly kompletně nové 

možnosti. V této časové periodě se mimo jiné hojně měnily i matematické principy  

a rovněž příčiny pro jejich sestavování. V České republice se finanční analýza a s ní 

související pojmy začínají objevovat na počátku 20. století, konkrétně ve spise Bilance 

akciových společností od prof. dr. Pazourka. První polovina tohoto století, konkrétně  

do druhé světové války se zaobírá zejména bilančními analýzami. Až ve druhé polovině 

se objevují termíny jako finanční analýza, která slouží pro zhodnocení finanční situace 

firem nebo celých odvětví či dokonce států. Nicméně největší rozmach zažívá finanční 

analýza u nás až po roce 1989 a v posledních 15 letech představuje skutečně oblíbený 

nástroj při stanovování ekonomické situace společností. Důležitost finančních výsledků 

stále roste a řada podnikatelů si uvědomuje, že se podnikovými financemi musí zabývat 

podrobněji a hlavně je podrobovat analýzám, které pomůžou při řízení podniku, ať už se 

jedná o operativní nebo strategické řízení. Do popředí se tak dostává finanční 

management. Finanční management se samozřejmě soustředí zejména na finanční řízení 

podniku. Snaží se dosáhnout především finanční stability společnosti, kterou je možné 

měřit pomocí několika základních aspektů. Těmito aspekty jsou schopnost podniku 

vytvářet zisk, čímž se může obstarávat neustálý růst majetku firmy, dále je to neustálé 

zhodnocování vloženého kapitálu, což je nejdůležitější a stěžejní pro jakékoliv 

podnikání obecně. V druhé kategorii aspektů mluvíme o zajištění trvalé platební 

schopnosti podniku, která je přirozeně rovněž velmi důležitá pro jakýkoliv business, 

jelikož v platební neschopnosti žádný podnik v žádném odvětví dlouho podnikat 

nevydrží. Je důležité tyto dvě roviny aspektů skloubit. Zejména pro malé a střední 

podniky je téměř nereálné dosáhnout vynikajících výsledků v obou těchto rovinách 

najednou. Nicméně praxe je taková, že vytváření zisku nemůže ohrozit platební 

schopnost podniku, jinak by to přirozeně pro takové podniky nemělo šťastný konec.
3
  

Co se týče časového hlediska, u finanční analýzy jsou dvě možnosti, jak na něho 

pohlížet. V prvé řadě jde o to, že skutečnost, že finanční analýza bere data z minulosti, 

nám dává prostředky k hodnocení vývoje společnosti, a to v takovém časovém úseku, 

z jakého vezmeme data. Tento vývoj je patrný jen do přítomnosti, jelikož zde končí 

data. Druhým časovým hlediskem je fakt, že finanční analýza velmi zásadně ovlivňuje 

plánování. Toto plánování je jak operativní, tak i strategické. Nicméně finanční analýza 

                                                 
3
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 9-11. 
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neslouží jako základ pouze pro finanční řízení podniku. Roli hraje samozřejmě  

i v dalších firemních odvětvích. Finanční analýza může posloužit například jako základ 

různých marketingových analýz, SWOT analýzy či dalších rozhodovacích procesů  

ve společnosti. V základě jde o to odhalit všechny slabé stránky, co se finančního zdraví 

podniku týče, které by mohly posloužit jako zdroje neplánovaných a pro podnik 

nežádoucích situací. Zároveň jde ale i o objevení perspektivních stránek podniku, které 

mohou vést k budoucímu zhodnocení kapitálu ve společnosti.
4
   

2.3  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Aby měla finanční analýza co nejvyšší vypovídající schopnost hodně závisí na jejich 

vstupních datech. Důraz je kladen jak na kvantitu, tak i na kvalitu. Je zapotřebí obstarat 

co nejvíce informací, vlastně všechny informace, které mohou určitým způsobem 

ovlivnit výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. Čím širší bude škála vstupních 

informací, tím větší pole působnosti může být finanční analýzou podchycené. Nicméně 

podstata finanční analýzy je stále stejná, jelikož i hlavní zdroje dat jsou v současné době 

ustálené, tudíž nedochází k žádné podstatné změně. Jako hlavní zdroj informací  

pro finanční analýzu můžeme označit účetní výkazy, které toho o finanční stránce 

podniku vypovídají opravdu velmi mnoho. 
5
 

2.4  Účetní výkazy 

Účetní výkazy jako zdroj informací pro finanční analýzu jsou naprosto stěžejním 

pramenem. Je možné je rozdělit na dvě hlavní skupiny a to finanční výkazy  

a vnitropodnikové výkazy. Co se týče první skupiny, jedná se o externí účetní výkazy. 

Jejich cílem je poskytovat informace zejména uživatelům vně podniku. Jde 

o veřejně dostupné informace, které musí být zveřejňovány ze zákona alespoň jednou 

ročně. Řadí  se sem například struktura majetku, zdroje krytí, tvorba a užití výsledku 

hospodaření či informace o cash flow. Druhá skupina - účetní výkazy vnitropodnikové, 

jak už plyne z názvu, zůstávají uvnitř podniku a slouží interním uživatelům. Tyto se 

přirozeně liší podle potřeb podniku, ale právě na nich stojí celá finanční analýza. 

                                                 
4
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 9-11.  

5
 Tamtéž s. 21. 
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Tyto výkazy umožňují zpřesnit výsledky analýzy a do určité míry potlačit riziko, jelikož 

se sestavují s častější periodicitou, čímž vznikají podrobnější časové řady. Finanční 

analýza má dvě hlavní funkce. První funkce je ověření finančního zdraví podniku, což 

se provádí ex post, a druhá funkce je vytvoření podkladů pro plánování, což je analýza 

ex ante.
6
  

Účetní výkazy, které jsou podrobně zkoumány a využívány pro finanční analýzu, jsou 

přirozeně ty nejzákladnější. Spadá sem rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

Rozvaha je přehled o majetku podniku a zdrojů jejich financování. Tyto dvě strany, 

aktiva a pasiva, musí být ve vzájemné rovnováze. Struktura rozvahy je stanovena 

Ministerstvem financí a stanovuje se zpravidla k poslednímu dni v roce, případně 

častěji. Jedná se o statický ukazatel. Pro účely finanční analýzy poslouží zejména stav  

a vývoj bilanční sumy, struktura aktiv a pasiv a dále vybrané vztahy určitých položek 

aktiv a pasiv, nejčastěji ve formě různých poměrů. Výkaz zisku a ztráty podává oproti 

tomu informace o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření. Je to přehled za určité 

období. Je důležité rozlišovat výnosy a náklady a příjmy a výdaje, které výkaz zisku  

a ztráty neřeší. Naopak řeší, jak položky výkazu zisku a ztráty působí na výsledek 

hospodaření. Tyto položky jsou tedy velmi důležité pro analyzování ziskovosti 

společnosti. Tento výkaz rozlišuje celou řadu výsledků hospodaření podle toho, jaké 

náklady a výnosy se do nich započítávají. Existuje hospodářský výsledek provozní, 

z finančních operací, za běžnou činnost, mimořádný, za účetní období a před zdaněním. 

Oproti rozvaze, která ukazuje hodnoty k určitému datu, zde se jedná o časový interval. 

A konečně výkaz o peněžních tocích, tedy výkaz cash flow, který slouží k porovnávání 

zdrojů příjmů a jejich využívání, tedy výdajů a to bilanční formou. To vše za určitý 

časový úsek. Díky tomu může podnik posoudit svoji reálnou finanční situaci. Může tak 

zcela jasně vidět, kolik peněžních prostředků nakumuloval a na jaké aktivity tyto 

prostředky využil. V České republice se tento výkaz používá zhruba čtvrt století, je tedy 

poměrně mladý. Hlavním úkolem tohoto výkazu je podávat pravdivé informace  

o peněžních tocích za určité časové období. Peněžní toky představují jak přírůstky,  

tak úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Peněžními prostředky  

se rozumí hotovostní peníze, ceniny, peněžní prostředky na účtu a peníze na cestě. Jako 

peněžní ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je možné velmi 

                                                 
6
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 21-37.  
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rychle, snadno a hlavně levně přeměnit na peníze. Zpravidla se tento výkaz dělí na tři 

části a to na cash flow z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti. 

Stěžejní je převážně provozní cash flow, které vychází z běžné činnosti podniku. 

Investiční cash flow řeší zejména nákup a prodej investičního majetku a konečně 

finanční cash flow, které v základě řeší hlavně pohyby dlouhodobého kapitálu,  

kam patří úvěry a také peněžní toky spojené s pohyby vlastního jmění, jako například 

dividendy. Finanční analýza získává z tohoto výkazu mnoho důležitých informací  

o struktuře finančních zdrojů, o finančně-hospodářské politice a o struktuře využívání 

finančních prostředků. To vše za předem dané časové období.
7
  

2.5  Metody finanční analýzy 

Vývoj vědních oborů, jako je ekonomika, statistika a matematika, měl blahodárné 

účinky i na finanční analýzu. Díky tomuto vývoji mohly být stávající metody 

upravovány a tam, kde úpravy nestačily, vznikaly metody zcela nové. V současné době 

existuje celá řada metod, nicméně s jejich použitím musí být podniky opatrné. 

Rozhodně nejde použít jakoukoliv metodu pro jakoukoliv analýzu. Metody musí být 

přiměřené finanční analýze a jejich výběr by měl korespondovat s faktory jako je 

účelnost, nákladnost a spolehlivost.
8
  

Aby byly metody účelné, měly by uživatele dovést k předem stanovenému cíli. 

Jednoduché záležitosti by měly být řešeny přes jednoduché metody, nicméně i tak by 

měly být podniky velmi zdráhavé s používáním dogmatických odpovědí, jelikož je 

potřeba mít neustále na paměti, že pro každý podnik jsou vhodné jiné metody  

a soustavy ukazatelů.   

Druhý faktor se zabývá zejména zdroji analýzy. Ať už se jedná o kvalifikované 

pracovníky, kteří analýzu připravují, či čas, který nad ní stráví, vždy to ponese tíhu 

nákladů. Tyto náklady by měly být přiměřené zejména vzhledem k očekávaným 

rizikům plynoucích z rozhodování.
9
  

Poslední faktor, spolehlivost, je rovněž velmi důležitý. Docílení maximální 

spolehlivosti finanční analýzy není snadné. Cesta rozhodně nevede přes zvýšený počet 

                                                 
7
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 21-37. 

8
 RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 97-98. 

9
 Tamtéž s. 97-98. 
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srovnávaných podniků, jelikož existuje jen velmi malé množství skutečně srovnatelných 

podniků. Efektivnější je soustředit se na dostupná data a ty podrobit kvalitnějšímu 

využití.
10

  

Ať už se ale podnik rozhodne pro jakoukoliv metodu, vždy by měla být viditelná zpětná 

vazba na cíl, kterého se firma snaží dosáhnout. Zjednodušeně lze tvrdit, že s náročností 

metody stoupá i spolehlivost, s jakou metoda poskytuje analytikům výsledky. Kromě 

metod existují nároky i na finanční ukazatele, které tvoří základ právě těmto metodám. 

Před každou finanční analýzou je potřeba zajistit, že finanční ukazatele splňují předem 

stanovený účel, disponují dostatečnou vypovídající schopností, jsou stabilní  

pro konkrétní analyzované období a v neposlední řadě jsou dostatečně citlivé na změny 

v trendech. Pokud je tomu zajištěno, vzniká předpoklad, že otázky cílového uživatele 

finanční analýzy budou zodpovězeny.
11

  

Jakmile se podnik dostane pomocí metod k výsledným hodnotám, ještě stále není 

hotovo, neboť je potřeba tyto hodnoty vyhodnotit. Hodnocení probíhá několika 

způsoby. V prvé řadě jde o porovnání v čase, tedy s hodnotami dosaženými za použití 

stejných ukazatelů v minulých obdobích. Tím může podnik sledovat vývoj těchto 

ukazatelů, což mu pomůže lépe porozumět finanční situaci podniku. Rovněž díky 

zjištění vývojového trendu může dojít i k určité předpovědi budoucího vývoje. Další 

hodnocení může probíhat z porovnání ostatních firem v odvětví. S tímto porovnání 

nicméně musí být podniky velmi opatrné. Jak již bylo řečeno dříve, je velmi obtížné 

najít dostatek podniků, jejichž srovnání má skutečně dostatečnou vypovídající hodnotu 

pro zjišťování stavu situace podniku. Musí být respektovány podmínky srovnatelnosti 

účetních metod a také stejný charakter porovnávaných firem. Další možností je 

porovnat výsledné hodnoty s těmi plánovanými. Zde může podnik dosáhnout buď 

zaostávání za plánem anebo jeho překonání, nicméně je dále nutné se zabývat 

příčinami, proč se dosáhlo odchylky od plánu. A konečně poslední možností, jak 

výsledky ohodnotit, je porovnání na základě expertních zkušeností. Analýzu by měl 

provádět někdo zkušený, kdo provádí analýzy velmi často a ví, které hodnoty jsou  

pro ten který podnik optimální a tím ohodnotit finanční zdraví podniku.
12

  

                                                 
10

 RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management, s. 97-98. 
11

 Tamtéž. 
12

 Tamtéž. 
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2.6  Ukazatele finanční analýzy 

V této kapitole budou blíže popsány jednotlivé skupiny finančních ukazatelů, které 

bývají nejčastěji součástí finančních analýz.  

2.6.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Na absolutních ukazatelích je krásné, že jsou přímo obsaženy ve finančních výkazech 

firem, tudíž práce a manipulace s nimi je velmi snadná. V České republice se zpravidla 

ve výročních zprávách vyskytují údaje jen za konkrétní rok často ve srovnání s rokem 

předchozím, případně i trochu více do minulosti.
13

  

 

Díky tomu se tyto ukazatele často používají k analýze vývojových trendů, tedy  

ke zjištění, jak se mění situace v podnicích za sledované roky. Každá společnost usiluje 

přirozeně o příznivý vývoj, který je navíc dlouhotrvající. Tato analýza, založená  

na základě vývoje v časových řadách, se rovněž nazývá horizontální analýza. Výpočet 

je velmi jednoduchý. Stačí pouze vypočítat rozdíl mezi rokem a rokem předcházejícím. 

Výsledné číslo se poté nachází ve stavu absolutním. Změnu lze samozřejmě vyjádřit  

i v procentech, aby měly společnosti jasno v tom, o kolik procent směrem nahoru  

nebo dolů se zkoumaný ukazatel změnil. Absolutní ukazatele je možné rovněž použít 

jako základ k procentnímu rozboru komponent. Tento způsob poté nese označení 

vertikální analýza, která se provádí způsobem, kdy se vyjádří zkoumané položky jako 

procentní podíly analyzovaných komponent. Při sestavování vertikální analýzy je 

důležité si vhodně zvolit základnu, vůči které se poté vytvářejí poměry počítaných 

položek. Zpravidla se jako základna používá výše aktiv (respektive pasiv), pokud se 

analýza týká rozvahových položek, případně výše celkových nákladů nebo výnosů, 

pokud se provádí rozbor položek výkazu zisku a ztráty. Rozbor rozvahy lze rozdělit  

na dvě podsložky, kterými jsou přirozeně analýza majetkové struktury a analýza 

finanční struktury.
14

 

                                                 
13

 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, s. 78. 
14

 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 67-68. 
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2.6.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy  

Za rozdílové ukazatele finanční analýzy se označují ty, které se využívají k analýze  

a řízení finanční situace firem, přičemž klíčovým faktorem je orientace na jejich 

likviditu. Občas se pro tyto ukazatele užívá pojmu fondy finančních prostředků, které 

ovšem mohou být občas matoucí především kvůli pojmu fondy, jelikož nemají nic 

společného s účetním termínem, ale jedná se o pojem čistě z finančního řízení.
15

 
16

 

 

Nejtypičtějším zástupcem v této kategorii je čistý pracovní kapitál (ČPK). ČPK se 

vypočítá jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji (dluhy). Tento 

rozdílový ukazatel, respektive jeho výše, výrazně ovlivňuje platební schopnost podniku, 

s čímž souvisí i firemní likvidita. Aby byl podnik dostatečně likvidní, musí disponovat 

určitým volným kapitálem. Jeho ideální výše je předmětem mnoha analýz a pro každý 

podnik se nachází na jiné úrovni. Konstrukci čistého pracovního kapitálu lze vidět  

na obrázku 1 níže:
17

  

 

      Obrázek 1: Čistý pracovní kapitál18 

 

Na obrázku 1 jde v podstatě o rozlišení dlouhodobého a oběžného majetku a zároveň  

o rozlišení dlouhodobého kapitálu a krátkodobého kapitálu. ČPK představuje tu část 

                                                 
15

 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 83-84. 
16

 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, s. 79. 
17

 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 83. 
18

 Tamtéž. 
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oběžného majetku, která není financována cizím krátkodobým kapitálem, ale je 

financována z dlouhodobých zdrojů, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zdroje vlastní 

nebo cizí.
19

  

 

Druhým důležitým zástupcem této kategorie jsou čisté pohotové prostředky (ČPP). 

Tento ukazatel určuje okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. 

Vychází z ČPK, ale určitým způsobem ho modifikuje. Především vyřazuje z výpočtu ty 

položky ČPK, které jsou likvidní pouze málo či dokonce prakticky vůbec. Čisté 

pohotové prostředky se vypočítají jako rozdíl pohotových peněžních prostředků  

a okamžitě splatných závazků.  Pokud by se za peněžní prostředky považovaly pouze 

hotovost a zůstatek na běžném účtu, jednalo by se o vrcholný stupeň likvidity. V rámci 

tohoto výpočtu se jako pohotové peněžní prostředky považují ještě krátkodobé cenné 

papíry a krátkodobé termínované vklady, jelikož jejich přeměna na peníze je ve 

fungujícím kapitálovém trhu velmi jednoduchá a rychlá.
20

 
21

 

2.6.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy 

Tato skupina se řadí mezi nejpoužívanější ukazatele vůbec. Jedná se o velmi obsáhlou 

skupinu, která obsahuje široké spektrum podnikových otázek. Tyto ukazatele vychází 

primárně ze základních účetních výkazů, což usnadňuje práci a způsobuje oblíbenost 

poměrových ukazatelů. Jak napovídá název, tyto ukazatele se počítají formou poměru, 

kdy v čitateli i jmenovateli může být jak jedna, tak více položek. Poměrové ukazatele je 

přirozeně možno dále dělit. První způsob rozdělení je na ukazatele struktury majetku  

a kapitálu, ukazatele tvorby výsledku hospodaření a ukazatele na bázi peněžních toků. 

První větev vychází z rozvahy a úzce souvisí s ukazateli likvidity, jelikož zkoumá 

vzájemný vztah jednotlivých položek aktiv a pasiv, tedy vázanost podnikových zdrojů 

financování v jednotlivých položkách majetku. Kapitálovou vázanost poté hodnotí 

ukazatele zadluženosti. Jako hlavní zdroj informací a dat pro ukazatele tvorby výsledku 

hospodaření slouží výkaz zisku a ztráty. Tyto ukazatele zkoumají strukturu nákladů  

                                                 
19

 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 83-84. 
20

 SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, s. 81. 
21

 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 84. 



 

22 

 

a výnosů a také strukturu výsledku hospodaření, konkrétně pak firemní oblasti, kde byl 

zisk vytvořen. Poslední skupinou jsou ukazatele na bázi peněžních toků, které zkoumají 

pohyb finančních prostředků podniku. 
22

 

 

Poměrové ukazatele je možné dělit i dalším způsobem. Tento způsob je mnohem častěji 

využívaný a všeobecně více známý. Touto cestou se rozlišuje pět základních skupin 

poměrových ukazatelů a to ukazatele rentability neboli výnosnosti, ukazatele aktivity, 

ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti neboli ukazatele finanční struktury  

a ukazatele finančního trhu. 
23

 

 

Ukazatele rentability se ve své podstatě zabývají určováním výnosnosti vloženého 

kapitálu. Vložený kapitál přirozeně dosahuje mnoha podob, což se odráží  

i v jednotlivých výpočtech. Základní vzorec je stanoven jako podíl čistého, upraveného 

zisku a vloženého kapitálu. Mezi nejtypičtější zástupce této kategorie patří rentabilita 

celkového vloženého kapitálu (ROCE), rentabilita vloženého kapitálu (ROE), rentabilita 

aktiv (ROA), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita celkového vloženého jmění (ROI). 
24

  

 

Ukazatele aktivity umožňují určit velikost jednotlivých druhů aktiv rozvahy stanovením 

poměru se současnými nebo budoucími aktivitami podniku. Tyto ukazatele se vyjadřují 

ve formě obratu aktivních položek, případně pasivních, a to buď jako celku  

nebo v jednotlivých položkách. Mezi nejpoužívanější patří obrat aktiv, obrat 

dlouhodobého majetku, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků. 
25

  

 

Ukazatelé likvidity představují třetí skupinu poměrových ukazatelů. Likvidita 

představuje schopnost podniku dostát svých závazků, tedy jejich splacení do určitého 

časového termínu. Obecný vzorec se skládá z poměru, kde v čitateli se nachází,  

čím může podnik své závazky platit a ve jmenovateli se nachází, co je potřeba platit. 

                                                 
22

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 53-54. 
23

 KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, s. 57. 
24

 Tamtéž s. 57-59. 
25

 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 103-105. 
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Základními zástupci této skupiny jsou běžná likvidita, což je likvidita třetího stupně, 

pohotová likvidita, která představuje druhý stupeň a konečně hotovostní likvidita neboli 

likvidita prvního stupně. 
26

  

 

Čtvrtou skupinou jsou ukazatelé zadluženosti neboli ukazatele majetkové a finanční 

struktury. Z těchto ukazatelů se podniky dozvídají míru rizika plynoucí z její 

zadluženosti. Platí přímá úměra, tedy vyšší zadlužení představuje vyšší riziko a naopak. 

To je způsobeno faktem, kdy každá společnost má období prosperity, ale i slabší 

období, nicméně dostát svým závazků musí tak jako tak. Nulové zadlužení nicméně 

není řešení, jelikož cizí kapitál bývá levnější a je tedy důležité najít vhodný kompromis. 

Mezi typické představitele této skupiny patří ukazatele celková zadluženost, míra 

zadluženosti, úrokové krytí, doba splácení dluhů, krytí dlouhodobého majetku vlastním 

kapitálem a krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. 
27

   

 

A konečně pátou a poslední hlavní skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele 

finančního/kapitálového trhu, někdy též ukazatele tržní hodnoty. Oproti prvním čtyřem 

skupinám je tu jeden hlavní rozdíl, a to skutečnost, že tato skupina užívá tržních hodnot. 

Finanční situace firmy je vyjádřena za pomocí takzvaných burzovních ukazatelů. 

Nejpoužívanějšími zástupci této skupiny jsou účetní hodnota akcie, čistý zisk na akcii, 

dividendový výnos, dividendové krytí, ukazatel P/E a poměr tržní ceny akcie k účetní 

hodnotě. 
28

 

2.7  Vyšší metody finanční analýzy 

Jak už název napovídá, vyšší metody patří mezi složitější nástroje finanční analýzy  

ve srovnání s obyčejnými ukazateli. Jedná se o velmi propracované modely, které jsou 

zpravidla postaveny na vícefaktorové analýze oboustranných závislostí mezi vstupními 

a výstupními ukazateli. Vzhledem k účelu a funkci těchto modelů bývají rovněž 

označovány jako modely včasné výstrahy, modely identifikace symptomů budoucí 

                                                 
26

 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady,  

s. 91-92. 
27

 Tamtéž s. 84-88.  
28

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 68-69. 
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nesolventnosti, predikční modely, či nějakým dalším způsobem majícím stejný význam. 

Hlavním cílem těchto metod je podat komplexní informace, ze kterých bude možné 

vyčíst budoucí situaci podniku, zejména pak předpovědět případnou budoucí 

nesolventnost. Smyslem modelů je postihnout nejen současný stav, ale hlavně 

odhadnout budoucí vývoj podniku. Tyto modely se zpravidla dělí na dvě skupiny  

a to modely bankrotní a modely bonitní. Smyslem bankrotních modelů, jak je patrné 

z názvu, je podávat pokud možnou přesnou předpověď toho, zda analyzovaná firma 

směřuje k bankrotu či nikoliv. K této předpovědi využívá skutečných údajů. Rovněž 

pracuje s určitou pravděpodobností, která udává šanci na předpovídaný vývoj. Bonitní 

modely podávají zprávu o tom, zda je podnik bonitní nebo ne, přičemž k tomu využívá 

poznatků jak teoretických tak pragmatických. Zjednodušeně tyto modely říkají, zda jsou 

firmy dobré anebo špatné. 
29

 

2.8  Finanční zdraví 

Finanční zdraví je důležitým pojmem pro obsah této práce. Lze konstatovat,  

že bankrotní modely stanovují úroveň finančního zdraví v podnicích, jelikož tvrzení,  

že podnik míří k bankrotu, vypovídá o špatném finančním zdraví a naopak tvrzení,  

že podnik se bankrotu bát nemusí, říká, že podnik je finančně zdraví a stabilní. Z toho 

důvodu je finanční zdraví základním a stěžejním pojmem, jelikož pokud firma toto 

nesplňuje, je dříve či později odsouzena k nevyhnutelnému nezdaru. Podle Kaplinského 

jsou základní kritéria finančního zdraví následující: 

- struktura finančních zdrojů, 

- likvidita, 

- solventnost, 

- ekonomické zdroje, 

- schopnost adaptability, 

- generování zisku,  

- schopnost maximalizovat tržní hodnotu.  

Finanční situace není důležitým pojmem pouze pro interní subjekty podniku. Ty ovšem 

mají její zjišťovaní velmi zjednodušené díky skutečnosti, že mají k dispozici veškeré 

                                                 
29

 KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, s. 64. 



 

25 

 

firemní údaje. Finanční situace ale zajímá i externí subjekty, kteří se společností 

přicházejí do kontaktu a pro něž by fakt, že je podnik finančně nestabilní, mohl 

znamenat velké problémy. Ať už se jedná o věřitelské subjekty či obchodní partnery, 

pro každého by to znamenal problém. Před mnoha desítkami let byl v tomto ohledu 

poměrně zmatek a bylo potřeba jasně vytřídit podniky finančně zdravé od těch 

potýkajících se s problémy. Tato skutečnost časem vedla ke vzniku modelů predikce 

finanční tísně neboli zjednodušeně bankrotních modelů. 
30

  

2.9  Vymezení pojmu bankrot 

Než se tato práce dostane k problematice bankrotních modelů, je vhodné vysvětlit,  

co vlastně takový bankrot udává, jelikož se jedná o nejdůležitější slovo této práce. 

Bankrot je naneštěstí situace, která se neodmyslitelně vztahuje k finančnímu sektoru. 

Bylo to tak v minulosti, je to tak v přítomnosti a není žádný pochyb, že firmy budou 

dosahovat bankrotu i v budoucnosti. Je to tedy téma, které bude stále aktuální a není  

pro to vůbec od věci se tomu dopodrobna věnovat. Tato kapitola bude pojednávat  

o tom, co to bankrot je a také se bude zaobírat metodami a modely, které se touto 

problematikou zabývají podrobněji.  

 

První důležitou skutečností související s touto problematikou je fakt, že český zákon nic 

jako slovo bankrot nezná. Český zákon zná pouze slovo úpadek, u kterého rozeznává 

dvě formy, a to insolvenci a předlužení.  

Český zákon definuje úpadek následovně:  

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má 

a) Více věřitelů a 

b) Peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a  

c) Tyto závazky není schopen plnit 

(dále jen „platební neschopnost“) 

(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže 

a) Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) Je neplní po dobu delší než 3 měsíců lhůtě splatnosti, nebo 
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c) Není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) Nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu 

uložil insolvenční soud 

(3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v 

úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více 

věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení 

hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, 

případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem 

okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo 

v provozu podniku pokračovat. 

(4) O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část 

svých peněžitých závazků.
31

 

Jednou z možností řešení úpadku je i konkurz. Tato práce považuje slova konkurz  

a bankrot za synonymní. Vysvětlením pojmu bankrot se zabývá řada autorů.  Jedno 

takové vysvětlení říká, že bankrot je vládou schválený proces, ve kterém dlužník – 

fyzická osoba, právnická osoba nebo samostatná správní jednotka – je oproštěna  

od všech svých závazků kvůli dluhům na základě soudního nařízení po částečném 

splacení.
32

 

2.10  Úvod do bankrotních modelů 

Jak již bylo řečeno dříve, hlavním cílem bankrotních modelů je zhodnocení finanční 

situace podniku s tím, že důraz je kladen hlavně na to podat zprávy o budoucí situaci. 

Bankrotní model je schopen s určitou pravděpodobností vypovědět, zda podnik spěje  

do záhuby, tedy k bankrotu či je finančně zdravý a v následujících letech nemá žádný 

důvod obávat se finanční tísně. Za průkopníky se považují William Beaver a Edward 

Altman, který je v současnosti asi neznámějším autorem této problematiky. Tito 

ekonomové byli inspirací dalším autorům, kteří na jejich práce více či méně navázali. 

Do  České republiky a dalších zemí s podobným historickým vývojem se bankrotní 
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modely podívaly až s určitým zpožděním v porovnání s USA a západní Evropou, což je 

dáno zejména ne úplně kapitalistickou historií na českém území. S bankrotními modely 

se tak české území začíná setkávat až v 90. letech minulého století. Na začátku 

docházelo ve velké míře k osvojování zahraničních modelů, což je přirozeně dáno 

nezkušeností s touto problematikou a bylo potřeba se doučit chybějící znalosti. V dnešní 

době už existují modely vytvořené českými autory pro podmínky v České republice, 

které dokáží hodnotit finanční situaci firem mnohem přesněji. 
33

 

2.10.1 Altmanův index  

Malé a střední podniky jsou považovány za hlavní oporu ekonomiky. Je to vcelku 

pochopitelné vzhledem k faktu, že pro členy OECD je poměr počtu těchto firem 

v ekonomice více než 97%. Vzhledem k ne příliš složité struktuře jsou tyto firmy 

poměrně flexibilní, co se vnějších změn týče, tedy mají předpoklady k tomu rychle  

a hlavně správně řešit situace, které určitým způsobem ovlivňují jejích působení. Přesto 

to jsou ale zejména malé a střední podniky, které často čelí bankrotům. Pokud nějaká 

firma dosáhne statutu velkého podniku, bude to nejspíše znamenat, že je dostatečně 

stabilní na to, aby musela řešit existenční problémy. Proto se predikce těchto 

existenčních problémů vztahuje zejména na malé a střední podniky. Je rovněž důležité 

určit ty finanční ukazatele, které se přímo podílejí na existenci podniku. To ovšem není 

tak snadné. Závisí to totiž na tak mnoha faktorech, že sestavit takový model, který  

by bylo možné aplikovat na celý sektor, je prakticky nemožné. Přesto je tu řada autorů, 

které se o co možná nejrozsáhlejší model snažili. Jedním z těchto autorů byl  

i již zmíněný Edward Altman. Altmanova analýza je založena na pozorování 66 firem, 

ze kterých 33 zbankrotovalo a 33 ne. Altman testoval 22 finančních ukazatelů, které 

považoval za vhodné. Z těch poté vybral 5, které mu vyšly nejlépe pro hodnocení 

finančního zdraví. 
34

 

 

Těchto 5 ukazatelů zmíněných v předchozím odstavci je součástí modelu, který je dnes 

známý jako Altmanův index. Altmanův index představuje složený finanční ukazatel, 

jenž je schopný s určitou mírou pravděpodobnosti předpovědět, jakým směrem se bude 
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podnik ubírat. Tedy zda míří do záhuby nebo zda je finančně zdravý a nemusí se obávat 

v blízké budoucnosti žádných existenčních problémů. Altmanův index byl publikován 

americkým profesorem financí ze Stern School of Business univerzity v New Yorku 

Edwardem I. Altmanem v roce 1968. Tento finanční ukazatel, též známý jako Altman 

Z-score se ve své původní podobě zabýval tím, zda podnik v následujících dvou letech 

zkrachuje či ne. Hned od počátku vykazoval úspěšnost 72 %. V následujících letech byl 

tento model velmi důkladně testován a jeho úspěšnost se ještě více zvedla. Proto byl 

upraven do podoby pro firmy obchodovatelné na burze a firmy ostatní. Altmanův index 

nicméně funguje zejména v americkém prostředí. Aby fungoval správně i v jiných 

státech, je nezbytné ho v určitě větší či menší míře upravit. Pro Českou republiku 

existuje odvozený finanční ukazatel známý jako IN05. 
35

 

 

Altmanův model je v současnosti typickým zástupcem rodiny bankrotních modelů. 

Jedná se pravděpodobně o nejznámější metodu predikce bankrotu podniku. Tento model 

je stále velmi oblíbený, a to i přesto, že se jedná o průkopníka svého druhu. Nicméně 

jeho jednoduchost způsobuje stále neutichající popularitu. Co se týče vzorce modelu, 

jedná se o součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, přičemž každému podílu je 

přiřazena různá váha podle její důležitosti. Altmanův model přiřazuje největší důležitost 

ukazateli rentabilitě celkového kapitálu. Altman chtěl tímto modelem v prvé řadě 

dosáhnout zjištění, jak rozlišit podniky spějící k bankrotu od těch, kterým nic jako 

bankrot v současnosti nehrozí. K předpovědi podnikatelského rizika Altman využil 

diskriminační analýzu. Tato metoda mu umožnila stanovit váhy ukazatelů ve vzorci, 

které jsou stěžejní pro celý model. V dnešní době se přirozeně nepracuje s původním 

modelem. Jak se vyvíjela ekonomická situace ve společnostech a státech, muselo 

docházet ke změnám i v tomto modelu, aby byla zachována stejná pravděpodobnost 

předpovědí a funkčnost. 
36

 

 

Altmanův model se v základu liší podle právní formy podniků. Vzorec pro firmy 

veřejně obchodovatelné na burze, tedy akciové společnosti, je následující: 
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𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1𝑋5  

 

Kde: X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

 X2 – rentabilita čistých aktiv 

 X3 – EBIT/aktiva celkem 

X4 – tržní hodnota ZJ (celkového počtu vydaných akcií) děleno celkové 

závazky; nebo průměrný kurz na akcii děleno nominální hodnota cizích zdrojů 

X5 – tržby/celková aktiva 

 

Po dosazení všech patřičných hodnot a vypočítání čísla Z je potřeba stanovit, co vlastně 

to které číslo udává. Pokud vyjde index větší než 2,99, znamená to, že společnost je  

na tom po finanční stránce v pořádku. Nachází-li se výsledek v rozmezí mezi 1,81  

a 2,98, jedná se o takzvanou šedou zónu a s jistotou nelze tvrdit vůbec nic. Firmu nelze 

označit ani za úspěšnou ani za problémovou. Nicméně pro společnosti, které dosáhly 

hodnot nižších než 1,81 je to jasné tvrzení, že se potýkají se značnými finančními 

problémy, které by mohly eventuálně vést až k bankrotu.
37

  

 

Pokud ale právní forma firmy není akciová společnost a není tedy obchodovatelná na 

burze, poté je Altmanův model odlišný, i když jen nepatrně. Žádná změna nenastává 

v jednotlivých ukazatelích, pouze u jejich vah došlo ke změnám. Vzorec je následující: 

 

𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,42𝑋4 + 0,998𝑋5 

 

Všechny váhy se tedy o něco ponížily a ukazatel X5 dokonce předskočil v pořadí 

důležitosti ukazatel X1. Tyto změny s sebou nicméně přinesly nutnost přepočítání 

mezních hodnot, které se rovněž o něco snížily. Pásmo bankrotu nyní představují 

hodnoty Z nižší než 1,2. Rozmezí šedé zóny se potom rozkládá mezi hodnotami 1,2  

a 2,9 a konečně pro podniky finančně zdravé platí hodnoty vyšší než 2,9. 
38
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Altmanův model byl sestaven pro podmínky v americkém finančním prostředí. Přesto 

ho hrdě využívá řada neamerických společností. V takovém případě se ale nelze 

spolehnout na přesnost předpovědí, které tento model dosahuje ve Spojených státech. 

Tento model má rovněž nejvyšší vypovídající funkci pro střední podniky, jelikož ty 

velké dosahují bankrotů jen velmi vzácně a u těch malých nejsou dostatečná data 

k provedení této analýzy. Nicméně si řada států vyvinula model vycházející z toho 

Altmanova, který se více hodí do jejich ekonomik a podávají lepší obrázek o finanční 

situaci místních podniků. Pokud například české podniky chtějí skutečně užít 

Altmanova modelu, je tu pro ně vytvořena alternativa, což je verze pro rozvojové trhy, 

ve kterých se neklade takový důraz na kapitálový trh. Taková modifikace nese název  

Z-skóre a hlavní výhoda spočítá v tom, že podniky, které se přes ni snaží zjistit svoji 

situaci, nemusí znát svoji tržní hodnotu. Zjišťování takového údaje by pro zejména malé 

podniky bylo velmi nákladné a nedávalo by to úplně smysl, takže index Z-skóre si 

vystačí pouze s klasickými informacemi zjistitelnými ze základních účetních výkazů. 

Takový model je sestaven do následující podoby: 

 

𝑍´ = 6,56 ∗ 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
+ 3,26 ∗ 

𝑧𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
+ 6,72 ∗ 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 1,05 ∗

 
úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑉𝐾

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů
    

 

Hodnoty pro podnik se zdravou finanční situací jsou poté pro Z-skóre vyšší než 2,6. 

Šedá zóna, tedy rozmezí pro podniky, kterým nelze přisoudit ani jednou situaci je 1,1 až 

2,6 a konečně pro podniky dosahující hodnoty méně než 1,1 platí, že se potýkají 

s takovými finančními problémy, které by mohly způsobit až bankrot.
39

  

2.10.2 Model IN – index důvěryhodnosti 

Tento model byl sestaven tak, aby fungoval v českém prostředí. Byl sestaven manželi 

Neumaierovými a jeho hlavním cílem je hodnotit finanční zdraví místních podniků. 

Tento model vznikl na základě analýzy 24 důležitých matematicko-statistických modelů 

firemního hodnocení a rovněž ze zkušeností analýz provedených na více než tisíci 

tuzemských podniků. Model IN je podobně jako Altmanův index složen z několika 
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poměrů, kdy každému připadá určitá váha. Novinkou je ale skutečnost, že se tyto váhy 

počítají jako vážený průměr hodnot tohoto ukazatele v konkrétním odvětví. Každé 

odvětví má rozdílné váhy. Oproti Altmanovu modelu je zde tedy bráno v potaz  

i specifických vlastností jednotlivých průmyslových odvětví. Vzorec pro tento model se 

nachází v následující podobě:  

 

𝐼𝑁 = 𝑉1 ∗  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 𝑉2 ∗  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 𝑉3 ∗  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+  𝑉4 ∗

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 

+ 𝑉5 ∗  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 +  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦 
+  

+ 𝑉6 ∗
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑙ℎů𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Přičemž V označují jednotlivé váhy, tedy významnost jednotlivých ukazatelů  

pro zkoumané odvětví. Stejně jako pro Altmanův model, i tyto výsledky je třeba 

ohodnotit podle spektra, kde se nacházejí. Pokud je hodnota IN větší než 2, poté se 

jedná o finančně zdravý podnik. V intervalu mezi 1 a 2 se nachází šedá zóna a nejde 

tedy s jistotou ohodnotit stav firmy. Pouze v návaznosti na hranici, ke které se finální 

číslo blíží, je možné odhadovat, která situace je více pravděpodobná. A konečně jsou-li 

hodnoty nižší než 1, jedná se o podniky se špatnou finanční situací, které čeká velmi 

temná budoucnost. 
40

  

 

Tato varianta, rovněž označována jako věřitelský model, respektující kromě odvětví  

i nároky věřitelů z hlediska likvidity, není jedinou verzí. Další verzí je vlastnický 

model, který vznikl později a ten vychází z myšlenky, že z hlediska investorů nejde 

v prvé řadě o obor podnikání, ale o schopnost nakládat se svěřenými finančními 

prostředky. Díky tomu není potřeba mít několik vah podle odvětví, jelikož existuje 

jeden vzorec aplikovatelný všude. Tato varianta se označuje IN99 a počítá se 

následujícím způsobem:  

 

𝐼𝑁99 =  −0,017 ∗
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 4,573 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,481 ∗

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 
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0,015 ∗
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

 

Na první pohled jsou koeficienty ukazatelů velmi nevyrovnané. Je to ale dáno 

hodnotami, které tyto ukazatele vykazují. Hraniční body jsou pro tuto verzi čísla 0,684  

a 2,07, tedy index vyšší než 2,07 značí finančně zdraví podnik, index nižší než 0,684 

značí podnik zmítající se ve značných problémech a v jejich intervalu leží podniky 

s možnými problémy v budoucnosti. 
41

 

 

Nutno si uvědomit, že podniky by měly vždy stanovovat tento index jak z věřitelského 

hlediska, tak i z hlediska vlastníků, jelikož stav, kdy je situace výhodná jen pro jednu 

část spektra, je samozřejmě možná též. Ideální jsou logicky dobré výsledky při obou 

výpočtech. Taková situace je pro podnik nejideálnější, naopak špatné výsledky pro obě 

skupiny už prakticky představují úplný konec. Skutečnost, že každá z již zmíněných 

variant zkoumá podnik s rozdílného pohledu, dala vzniknout další modifikaci, která 

nese název IN01 a která spojuje oba tyto indexy dohromady. Nově se ovšem tato 

modifikace zabývá ekonomickou přidanou hodnotou, která byla při sestavování této 

varianty zohledněna. Model byl sestaven na základě analýzy 1915 průmyslových 

podniků do takovéto podoby:  

 

𝐼𝑁01 = 0,13 ∗
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,92 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ∗

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

+ 0,09 ∗
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
   

 

Rentabilita aktiv si stále drží nejvyšší koeficient. Interpretace výsledků je následující. 

Pro podniky s hodnotou indexu IN01 větší než 1,77 platí, že tvoří hodnotu. Podniky 

s hodnotou indexu pod 0,75 míří k bankrotu a v rozmezí těchto hodnot se nachází šedá 

zóna. 
42
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Tento model byl ovšem brzy modifikován, i když jen velmi zlehka. Nově nese označení 

IN05. Změny dostála jen váha třetího ukazatele, která se zvýšila z 3,92 na hodnotu 3,97. 

Úprav doznaly i mezní hodnoty pro interpretaci a to tak, že podniky s hodnotou IN05 

vyšší než 1,6 tvoří hodnotu a naopak podniky s hodnotou nižší než 0,9 žádnou hodnotu 

netvoří. U modelu IN05 je potřeba si pohlídat hodnotu ukazatele EBIT/nákladové 

úroky, který v případě velmi nízkých úroků může dosáhnout až extrémního čísla, čímž 

by došlo k ovlivnění výsledku. V takovém případě je autory doporučeno počítat 

s číslem 9, které zaručí, že nedojde ke zkreslení výsledku pouze na základě jednoho 

ukazatele. 
43

 
44

 

2.10.3 Tafflerův model 

Tafflerův model je další možnou metodou sledující hrozbu bankrotů v podnicích. Tento 

model spatřil světlo světa již roku 1977. Jako řada dalších modelů existuje i tento nejen 

v původní, ale i v upravené podobě. Původní verze byla sestavena do následujícího 

vzorce: 

𝑍𝑇(𝑧) = 0,53 ∗
𝐸𝐵𝑇

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
+ 0,13 ∗

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,18 ∗

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,16 ∗
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
  

 

Krátkodobé dluhy se spočítají jako součet položek krátkodobých závazků, běžných 

bankovních úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí. Původní model se hodnotí 

následujícím způsobem, který se mírně liší od předchozích modelů, jelikož se zde 

nachází pouze jeden mezní bod. Tímto bodem je 0. Pozitivní hodnoty znamenají 

finančně zdravé podniky, které s velkou pravděpodobností v nejbližší době bankrot 

nečeká a naopak negativní hodnoty indikují špatnou finanční situaci a velkou 

pravděpodobnost bankrotu. 
45
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V modifikované verzi tento model dostál pouze minoritních úprav. Tyto úpravy vychází 

z předpokladu, že podnik většinou nedisponuje dostatečnými údaji, tudíž je potřeba 

poslední ukazatel pozměnit. Vzorec tak nově vypadá takto: 

 

𝑍𝑇(𝑧) = 0,53 ∗
𝐸𝐵𝑇

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
+ 0,13 ∗

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,18 ∗

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,16 ∗
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Tato úprava s sebou přinesla i změny v hraničních bodech. Nově podniky s hodnotou 

přesahující 0,3 mají nízkou pravděpodobnost, že zbankrotují a naopak podniky 

s hodnotami nižšími než 0,2 musí brát hrozbu bankrotu velmi vážně. 
46

 

2.10.4 Zmijewského model (1984) 

Tento model se od předešlých zmíněných modelů odlišuje tím, že pro jeho sestavení 

bylo využito probit analýzy. Tato analýza pochází z roku 1934, kdy právě v tomto roce 

byla publikována v časopise Science Chesterem Ittnerem Blissem.  Tento původem 

biolog zveřejnil návod na úspěšné řešení problému s hrozny pojídajícím hmyzem, 

přičemž se snažil přijít s vhodným výběrem pesticidu. Probit analýza je tedy statistická 

metoda, která převádí pomocí regresní analýzy základní esovitý tvar vstupní křivky  

do rovné přímky a to na základě distribuční funkce normálového rozdělení. S touto 

přímkou je pak možné dále pracovat dalšími statistickými regresními metodami. Co je 

ovšem na této metodě nejdůležitější je skutečnost, že modely vycházející z této analýzy 

se používají výhradně na určení pravděpodobnosti přežití. Výsledkem jsou dvě 

možnosti, přežil (1) či nepřežil (0), tedy binární hodnoty. Této funkce pak mohou 

využívat i bankrotní modely, konkrétně zda podnik zbankrotuje (1) či nikoliv (0)  

a právě na tomto poznatku postavil Zmijewski svůj predikční model. 
47

 

 

Zmijewského model byl sestaven na základě analýzy 40 bankrotních podniků a 800 

nebankrotních podniků. Tento zdánlivý nepoměr je dán skutečností, kdy Zmijewski 
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tvrdí, že v reálném světě nebankrotuje 50% podniků, ale mnohem méně, tudíž 

analyzovat přibližně stejné počty podniků z obou sfér by způsobovalo zkreslení 

výsledků. Tyto použité společnosti představují všechny podniky uvedené v „American 

and New York Stock Exchanges“ mezi lety 1972 a 1978. Pracováno bylo pouze 

s firmami, jejichž SIC-kód nepřesáhl 6000. Tím byly vyloučeny společnosti zabývající 

se financemi, službami a veřejnou správou.  Za bankrotní považoval ty podniky, které 

podaly ve sledovaném období návrh na prohlášení konkurzu. Jak již bylo řečeno výše, 

Zmijewski pro konstrukci svého modelu predikce využil analýzu probitu. 

Zkonstruovaný model pomocí této metody s jednotlivými proměnnými a odhadnutými 

koeficienty byl v roce 1984 v následující podobě: 

 

𝑍𝑚𝑖𝑗𝑒𝑤𝑠𝑘𝑖 =  −4,3 − 4,5 ∗ 𝑋1 +  5,7 ∗ 𝑋2 −  0,004 ∗ 𝑋3  

 

Kde:  

Výsledek = 1 pro bankrot; = 0 pokud bankrot nehrozí 

X1 = rentabilita aktiv (zisk po zdanění/celková aktiva) 

X2 = celkový dluh/celková aktiva 

X3 = běžná likvidita (oběžná aktiva/krátkodobé dluhy) 

 

Hodnoty tedy vychází v intervalu mezi nulou a jedničkou. Podniky s hodnotami vyššími 

než 0,5 se považují za rizikové, a čím více se číslo blíží jedničce, tím vyšší 

pravděpodobnost bankrotu hrozí. Naopak hodnot od 0 do 0,5 dosahují finančně zdravé 

podniky, při čemž čím více se číslo blíží nule, tím růžovější budoucnost mají tyto firmy 

před sebou. 
48

  

2.10.5 Ohlsonův model (1980) 

Ohlsonův predikční model rovněž patří do skupiny těch populárních. Oproti 

Zmijewskimu Ohlson založil svůj model na logit analýze. Logit byl představen světu 

roku 1944 Josephem Berksonem. Ohlson se rozhodl pro tuto metodu, jelikož měl 

výhrady k diskriminační analýze, kterou použil mimo jiné průkopník toho odvětví 
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Atlman při sestavování svého základního modelu. Podobně jako při probit analýze,  

i logit připouští pouze výsledky v intervalu od 0 do 1, kdy 1 je pro bankrot a 0 je  

pro finančně zdravý podnik. Nicméně bod zlomu není nastaven na 0,5, ale na 0,38, čímž 

se minimalizuje možnost chyby. Podniky, které byly analyzovány pro vznik toho 

modelu, musely splňovat určité podmínky. Jednak to byl časový úsek mezi lety 1970  

a 1976. Dále se jednalo pouze o společnosti s akciemi obchodovatelnými na burze  

či OTC trhu a konečně se muselo jednat o firmu klasifikovanou jako průmyslovou. Data 

byla sebrána za poslední tři roky před bankrotem. Celkový vzorek dosáhl čísla 105  

na straně bankrotních podniků a 2058 na straně těch nebankrotních. Na základě toho 

zkoumání byl roku 1980 vytvořen následující vzorec:  

 

 𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 =  −1,3 − 0,4 𝑋1 + 6,0 𝑋2 − 1,4 𝑋3 + 0,8 𝑋4 − 2,4 𝑋5 − 1,8 𝑋6 + 0,3 𝑋7 −

1,7 𝑋8 − 0,5 𝑋9 

 

Kde: 

X1 = log (celková aktiva/deflátor HDP)  

X2 = celkové dluhy/celková aktiva 

X3 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva 

X4 = krátkodobé dluhy/oběžná aktiva 

X5 = 1, když celkové dluhy převyšují celková aktiva, v opačném případě 0 

X6 = čistý zisk/celková aktiva 

X7 = (čistý zisk + odpisy)/celkové dluhy 

X8 = 1, když je čistý zisk záporný alespoň předcházející 2 roky, v opačném případě 0  

X9 = změna čistého zisku = (𝑁𝐼𝑡 − 𝑁𝐼𝑡−1)/(|𝑁𝐼𝑡| + |𝑁𝐼𝑡−1|), přičemž 𝑁𝐼𝑡je čistý zisk 

pro poslední období. 

 

Prvních 6 proměnných bylo zvoleno na základě častého se objevování v literaturách, 

díky čemuž jím byl dáván velký význam. Ohlsonův model dosáhl 86% úspěšnosti už  

na testovacím vzorku, tudíž se jedná o model s vysokou vypovídající hodnotou. 

Nicméně dosazením hodnot do vzorce a získáním výsledné hodnoty ještě není zcela 

hotovo. Toto číslo je ještě potřeba převést následujícím vztahem: 
1

(1+𝐸𝑋𝑃(−𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛)
.  
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Tento vztah nám přepočte hodnoty modelu na pravděpodobnost bankrotu pro dané 

výsledky. 
49

  

2.10.6 Model Springate 

Tento model vznikl v roce 1978 a vytvořil ho Gordon Springate. Do své formule použil 

4 z 19 nejpoužívanějších finančních ukazatelů k určování finanční tísně podniků. Model 

je založen podobně jako Altmanův model na diskriminační analýze. Díky tomu byl 

sestaven následující model: 

 

Z = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D 

 

Kde: 

A = pracovní kapitál/celková aktiva  

B = EBIT /celková aktiva 

C = EBT / krátkodobé závazky 

D = tržby/celková aktiva 

 

Co se týká hraničních hodnot, podniky dosahující skóre horšího než 0,862 spadají  

do méně lichotivé části a to části s hrozícím bankrotem. Naopak podniky dosahující 

hodnoty vyšší než 0,862 jsou finančně zdravé a mimo potenciální nebezpečí.  

Pro sestavení modelu byla pozorována data ze 40 podniků, na kterých bylo dosaženo 

úspěšnosti 92,5 %. Později byly provedeny i další testy. Test na 50 podnicích  

o průměrných aktivech ve výši 2,5 mil USD dosáhl 88% úspěšnosti a další test na 24 

podnicích, tentokrát ale s průměrnými aktivy o hodnotě 63,4 mil USD dopadl s 83% 

úspěšností.
50

  

2.10.7 Tserngův model  

Oproti předchozím modelům se zde nachází menší odlišnost a to konkrétně ve 

zkoumaném prvku firem. Tserng se zaměřil výhradně na obor stavebnictví. Důvodem je 
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skutečnost, že hodně stavebních podniků poslední dobou bankrotovalo, což podtrhlo 

důležitost zaměřit se na tento obor důkladněji. Oproti předchozím modelům se rovněž 

jedná o velmi aktuální model, který byl vytvořen nejen v tomto století, ale dokonce  

i v tomto desetiletí. Tento model je ovšem poněkud složitější. K sestavení bylo užito 

logit analýzy, což je stejné jako u Ohlsonova modelu. Nicméně zde se jedná o velmi 

komplexní vzorec. 21 finančních ukazatelů bylo rozděleno do pěti skupin, aby bylo 

dosaženo co nejpřesnějšího odhadu ohledně finanční tísně analyzovaných podniků. 

Výsledky založené na pozorování těchto dat naznačují, že použití víceúrovňové analýzy 

s přidáním tržního faktoru k faktorům likvidity, dluhům, aktivity a ziskovosti mohou 

zvýšit přesnost předpovědi více než použití pouze 4 finančních faktorů. Ve vzorci se 

nicméně nenacházejí všechny tyto ukazatele. Opět za pomocí logit analýzy byly 

vybrány ty nejrelevantnější a nejúspěšnější ukazatele. Tserng se svým týmem sestavil  

4 verze svého vzorce podle výběru proměnných a koeficientů a rovněž vytvořil různé 

varianty pro 3 poslední roky. Nejlepší úspěšnosti dosáhl model 4, tudíž zde bude 

představena tato varianta pro poslední rok, která má následující podobu: 

 

𝑇𝑠𝑒𝑟𝑛𝑔 =  −0,109 ∗ 𝑉𝑎𝑟1 + 4,512 ∗ 𝑉𝑎𝑟7 − 0,333 ∗ 𝑉𝑎𝑟15 − 3,915 ∗ 𝑉𝑎𝑟17

+ 2,216 ∗ 𝑉𝑎𝑟21 − 8,570 

 

Jak je patrné, tato varianta se skládá z 5 proměnných a jedné konstanty. Za proměnnými 

se skrývají následující ukazatele:  

 

Var1 = běžná likvidita 

Var7 = poměr cizího kapitálu  

Var15 = obrat celkových aktiv 

Var17 = ROA = rentabilita aktiv 

Var21 = poměr účetní a tržní hodnoty VK 
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Vzhledem k tomu, že je užito logit analýzy, je stejně jako u dalších modelů založených 

na této analýze ještě potřeba toto číslo převést vztahem: 
1

(1+𝐸𝑋𝑃(−𝑇𝑠𝑒𝑟𝑛𝑔)
, který poskytne 

pravděpodobnosti těchto jevů. 
51

  

2.10.8 FAK (Frydman, Altman, Kao)  

Model FAK patří mezi další modely, na kterých se podílel Edward Altman. Tato studie 

byla představena roku 1985.  Hlavním účelem této studie bylo prezentovat novou 

klasifikační metodu pro finanční analýzy a následné porovnání této metody 

s diskriminační analýzou v kontextu s počítáním finanční tísně firem. Tento model je 

založen na metodě klasifikačních a regresních stromů a vypadá následovně:  

 

Obrázek 2: Model FAK52 
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52
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Tento model byl testován na údajích z 200 firem. Model má 5 koncových uzlů,  

přičemž 3 indikují bankrotní podnik a 2 nebankrotní. Jak je patrné, k prohlášení podniků 

buď za bankrotní, nebo nebankrotní vede více cest. Hlavními výhodami oproti ostatním 

metodám je, že je neparametrický, nelineární a imunní vůči odlehlým hodnotám. 
53

  

2.10.9 Model autorů Altman a Sabato 

Na základě této spolupráce byl vytvořen model speciálně pro malé a střední podniky, 

jelikož právě tato kategorie hraje stěžejní roli v řadě ekonomik světa. Pro tvorbu tohoto 

modelu finanční tísně bylo využito logitové regrese. Analyzovaná data byla z více než 

2 000 amerických firem, jejichž tržby byly nižší než 65 mil USD. Data byla brána z let 

1994 až 2002. Model dosahuje lepší úspěšnosti než obecný podnikový model 

(Altmanův model Z´ - viz dříve), tedy model, který nijak nerozlišuje velikost podniku. 

Z finančních ukazatelů bylo vybráno 17 nejlepších, které byly rozděleny do 5 kategorií 

a to závazky, likvidita, rentabilita, krytí a aktivita. Pomocí logitové regrese poté bylo 

vybráno 5 nejúspěšnějších ukazatelů ze 4 kategorií a to v následujícím složení: 

 

Závazky:  krátkodobé dluhy/účetní hodnota vlastního kapitálu  

Likvidita:  stav peněz/celková aktiva 

Rentabilita:  EBITDA/celková aktiva 

  Nerozdělený zisk/celková aktiva 

Krytí:  EBITDA/nákladové úroky 
54

 

 

Tento model je sestaven ve dvou formách. Základní forma dosáhla úspěšnosti 75% a je 

v následujícím formátu:  

 

𝐾𝑃𝐺 = 4,28 + 0,18 ∗
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
− 0,01 ∗

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢
+ 

+0,08 ∗
𝑧𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,02 ∗

𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑒𝑛ě𝑧

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,19 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
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Druhý formát je upraven do podoby, kdy jednotlivé ukazatele zůstaly sice nezměněné, 

nicméně se změnily jejich koeficienty a hlavně je potřeba každý člen ještě 

zlogaritmovat. Touto úpravou se zvýšila úspěšnost o 12 % a to konkrétně na 87 %. 

Model vypadá následovně: 

 

𝐾𝑃𝐺 = 53,48 + 4,09 ∗ −𝐿𝑁 (
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
) − 

− 1,13 ∗ LN (1 −  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢
) + 4,32 ∗ −LN (1 − 

𝑧𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
) + 

+ 1,84 ∗ LN (
𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑒𝑛ě𝑧

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
) + 1,97 ∗ LN (

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
) 

 

Hodnocení probíhá stejně jako u ostatních logitových modelů.55 

2.10.10 Analýza profilu W. H. Beavera 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byly ukazatelové analýzy ve svém 

počátečním stádiu. Vše začalo formou jednoduchých ukazatelů, konkrétně ukazatelem 

běžné likvidity, jelikož hlavní otázkou v této době bylo hodnocení úvěrové schopnosti 

podniků. V dnešní době analýzy obsahují mnoho ukazatelů. Rovněž množství 

zainteresovaných subjektů vzrostlo a rozrůznilo se. Tato situace ovšem vedla k nutnosti 

ověření užitečnosti tolika ukazatelů. Užitečnost lze měřit pouze se zřetelem na určitý 

účel. Vzhledem k povaze této práce jde přirozeně o účel předpovězení selhání podniku, 

tedy dosažení neschopnosti splácet své závazky. Pod to samozřejmě spadá i bankrot. 
56

 

 

Sběr dat 

Na začátku každého analyzování je nutné získat data. Beaver měl ve své době situaci 

značně ztíženou, jelikož dostat se k relevantním datům nebylo vůbec jednoduché.  

Co se týče bankrotních podniků, jako jediný možný zdroj se jevil Moody´s Industrial 

Manual. Tato databáze obsahovala data průmyslových podniků ve veřejném vlastnictví. 

Vzhledem k tomu mohly být vzniklé závěry interpretovány pouze pro zmíněný vzorek. 

Data byla vzata z let 1954 až 1964 vždy pro pět posledních let před bankrotem a finální 

číslo dosáhlo 79 podniků. Tyto podniky byly následně rozděleny podle odvětví a výše 
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aktiv. Podniky nicméně operovaly ve 38 různých odvětvích, při čemž z 18 odvětví zde 

existoval pouze jeden zástupce. Nejvíce, konkrétně 6 bankrotních zástupců bylo 

v odvětví s elektrickými spotřebiči. Výše aktiv byla v rozmezí 0,6 mil USD a 45 mil 

USD s průměrem 6 mil USD. Výběr nebankrotních podniků byl podle následujícího 

systému. Vytvořeny byly páry, kdy každému bankrotnímu podniku byl vybrán 

nebankrotní partner ze stejného odvětví a o zhruba stejných aktivech. Na výběr bylo 

z 12 000 firem, takže v tomto směru to tak náročné nebylo. 
57

 

 

Ukazatelé 

Beaver počítal se 30 finančními ukazateli. Ty vybral na základě 3 kritérií. První 

kritérium byla popularita, tedy častost, s jakou se tyto ukazatele objevovaly 

v literaturách, dále šlo o prokázané pozitivní výsledky ukazatelů v předcházejících 

studiích a posledním kritériem bylo, aby tyto ukazatele byly definovány, co se týče 

konceptu cash-flow. Tyto ukazatele rozdělil do 6 skupin a to na ukazatele cash flow  

(4 ukazatele), ukazatele čistých příjmů (4 ukazatele), ukazatele závazků v poměru 

s celkovými aktivy (4 ukazatele), ukazatele likvidních položek v poměru k celkovým 

aktivům (4 ukazatele), ukazatele likvidních položek v poměru k běžnému dluhu  

(3 ukazatele) a konečně největší skupina ukazatele obratu (11 ukazatelů). Analýzu dat 

poté rozdělil na tři části a to komparaci středních hodnot, dichotomický klasifikační test 

a analýzu ukazatelů pravděpodobnosti. 
58

 

Smyslem první části bylo stanovit střední hodnoty ukazatelů pro bankrotní i nebankrotní 

podniky pro každý rok před bankrotem. Pomocí profilové analýzy bylo provedeno 

srovnání hodnot z obou spekter, které mělo nastínit obecné vztahy mezi finančně 

zdravými firmami a firmami v úpadku. Z 30 ukazatelů bylo vybráno následujících 6, 

kterým byl dán mnohem větší prostor: poměr cash-flow k celkovému dluhu, poměr 

čistého zisku k celkovým aktivům, poměr celkového dluhu k celkovým aktivům, čistý 

pracovní kapitál k celkovým aktivům, běžná likvidita a poměr čistého pracovního 

kapitálu a provozních nákladů. Co se týče středních hodnot, bankrotní podniky jsou  

na tom, co se cash-flow týká, mnohem hůře. Rovněž jejich zásoba likvidních aktiv je 

mnohem nižší. Přestože jsou jejich vyhlídky k dostání svých závazků mnohem horší, 

stejně mají sklony zadlužovat se více, než podniky finančně zdravé. Rozdíly jsou zjevné 
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po celých 5 pozorovaných let před bankrotem s tím, že poslední rok je to nejvýraznější. 

Tohoto efektu bylo dosaženo v naprosté většině porovnávaných podniků. 
59

 

Podstatou dichotomického testu bylo předpovědět bankrot firmy pouze ze znalosti 

hodnot finančních ukazatelů, při čemž výstupem může být pouze bankrotní nebo 

nebankrotní podnik. Nejdůležitějším úkolem v této části je najít takovou hodnotu, která 

bude rozdělovat podniky právě do těchto dvou skupin. Následně bylo toto rozdělení 

porovnáno se skutečnými statusy podniků a stanovená úspěšnost měření. Pokud byla 

úspěšnost moc malá, metodou pokus omyl bylo hledáno lepších mezních hodnot, dokud 

nebyla úspěšnost akceptovatelná. Co se týče úspěšnosti vybraných 6 ukazatelů, nejlepší 

byl v předpovědi bankrotu ukazatel poměru cash-flow k celkovému dluhu. Beaver 

rovněž rozlišuje ve své studii dva typy chyb. Chybou prvního typu je špatné zařazení 

bankrotního podniku a chybou druhého typu je špatné zařazení nebankrotního podniku. 

Co se týče hodnocení použitého vzorku, pro poslední rok před bankrotem byly 4/79 

nebankrotních podniků označeny chybně jako bankrotní a 17/79 bankrotních podniků 

bylo označeno chybně jako nebankrotní. Chyba prvního typu tedy byla 17/79, neboli 

22% a chyba druhého typu 4/79 neboli 5%. Z toho rovněž plyne, že měření je různě 

úspěšné pro obě možnosti. Celkové tedy bylo chybně zařazeno 21/158 podniků, čili 

13%, což je i finální číslo pro chybovost měření. Hlavním problémem dichotomického 

testu nicméně je, že podniky dělí jenom na bankrotní a nebankrotní, což je dobré, pokud 

jsou hodnoty daleko od mezní hodnoty, ale hodila by se zde určitá tolerance  

pro podniky s hodnotami v její blízkosti. 
60

 

A konečně poslední část, kterou je analýza ukazatelů pravděpodobnosti. V této části se 

pracuje s histogramy, které jsou k tomuto účelu velmi vhodné, přičemž osa x znázorňuje 

hodnoty analyzovaného ukazatele a osa y jejich relativní četnost. Hlavním důvodem 

této časti je posílit tvrzení a názory, které byly získány z prvních dvou částí. Pomocí 

distribuční funkce poté byla analyzována normálnost získaných dat. 
61

 

 

Pravděpodobně hlavním přínosem této studie bylo navržení metodiky pro hodnocení 

účetních dat za jakýmkoliv účelem, ne striktně jen pro určování finančního zdraví 

podniků. Beaver využil jednorozměrnou analýzu, tedy zkoumal předpovědní schopnost 
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ukazatelů jednoho po druhém. Samozřejmě si uvědomoval, že vícerozměrné analýzy by 

mohly posloužit tomuto účelu mnohem lépe, ale v jeho době dosahovaly obě možnosti 

zhruba stejných výsledků.  
62

 

2.11  Omezení přesnosti bankrotních modelů 

Při testování Ohlsonova modelu (1980) a Zmijewského modelu (1984) po několika 

letech na zcela nových vzorcích bylo zjištěno, že jejich přesnost je výrazně nižší. 

Prvním novým parametrem vstupujícím do analýzy bylo časové ohraničení zvolených 

dat, která byla aktuální k době tohoto testu. Dosažená přesnost byla oproti původní 

výrazně nižší, z čehož se dospělo k závěru, že existuje vztah mezi volbou finančních 

ukazatelů a bankrotem v čase. Podobných výsledků bylo dosaženo i při analyzování 

vlivu průmyslových odvětví na výsledné hodnoty. Hlavní výstup této analýzy je 

doporučení obezřetnosti při aplikování historických modelů, jelikož původní dosažená 

přesnost bude v budoucnosti málokdy dosažena. 
63

 

2.12  ROC křivky 

ROC křivka je statistická metoda, za pomocí které je možné ohodnotit a rovněž 

optimalizovat binární klasifikační systém neboli test. Díky této metodě je možné 

stanovit vztah mezi specificitou a senzitivitou prováděného testu a to pro všechny 

přijatelné hodnoty. Vznik tohoto nástroje byl iniciován potřebou armády Spojených 

států amerických, která po nečekaném útoku japonského císařského námořnictva  

na Pearl Harbor roku 1941 začala vyvíjet a zkoumat nové možnosti zpracování 

radarových signálů, které by umožnily rozlišovat skutečné odrazy letadel od pouhého 

neškodného šumu zobrazovaných na radarech. 
64

 

 

K sestavování ROC křivek se váže i řada důležitých pojmů. K těm nejdůležitějším patří 

již zmíněna senzitivita a specificita. Zatímco senzitiva udává poměr všech správně 

pozitivních pozorování ku všem pozitivním případům, specifita oproti tomu stanoví 

                                                 
62

 BEAVER, W. H. Financial Ratios as Prediction of Failure, s. 99-102. 
63

 GRICE, J. S. and M. T. DUGAN. The limitations of bankruptcy prediction models: Some cautions for 

the researchers. Review of Quantitative Finance and Accounting. 
64

 GREEN, D. M. a J. A. SWETS. Signal detection theory and psychophysics. 



 

45 

 

poměr správně negativních pozorování ku všem negativním případům. Zjednodušené 

řečeno senzitiva říká, kolik skutečných případů bylo zachyceno a specifita, kolik 

nežádoucích případů bylo vyloučeno. Ideální situace je zachytit všechny pozitivní 

případy a vyloučit všechny negativní. Tyto dva pojmy přímo označují vlastnosti daného 

testu, tedy nejsou závislé na žádných vedlejších faktorech. 
65

 

 

ROC křivky jdou ruku v ruce s grafem, který je vyobrazen na obrázku 3.  

 

Obrázek 3: ROC křivky66 

ROC křivky tedy ukazují vztah mezi mírou správně pozitivních pozorování a mírou 

falešně pozitivních pozorování, tedy vztah mezi senzitivitou a specificitou. Čím více se 

křivka blíží levé hranici vymezeného prostoru grafu, tím přesnější rozčlenění.  

Oproti tomu čím blíže se křivka nachází k úhlopříčce grafu, tedy ke křivce náhodného 

výběru, tím méně přesnější výsledky. Pokud se ROC křivky nikde neprotínají, poté  

se za nejlepší považuje ta nejhornější. Na obrázku výše je tedy nejlepší křivkou  

ta oranžová, naopak nejhorší ta modrá. 
67

 

2.13  Diskriminační analýza 

Diskriminační analýza patří mezi vícerozměrné statistické metody. Tato statistická 

metoda slouží mimo jiné k tvorbě predikčních modelů. Aby takový model dosahoval  
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co nejvyšší kvality, existují základní požadavky na jeho vlastnosti. Tyto základní 

požadavky jsou maximální predikční schopnost, maximální interpretovatelnost  

a přirozeně i minimální složitost. Při tvoření modelů je rovněž nezbytné zařídit, aby 

neobsahoval žádné zbytečné proměnné a byl testován na nezávislých datech.  Pro výběr 

správných a pro model smysl majících proměnných slouží algoritmy dopředné a zpětné 

eliminace, které pomáhají s výběrem proměnných pro konečný model. 
68

 

Principem diskriminační analýzy je kombinací proměnných poskytnout nové chápání 

věci odlišující jednotlivé existující skupiny objektů, jelikož tyto skupiny nejde rozlišit 

žádnou proměnnou samostatně. Cílem této metody je tedy nejen identifikace 

proměnných diskriminujících mezi těmito skupinami, ale i následná klasifikace těchto 

objektů do určitých skupin. Diskriminační analýza se dělí podle typu vztahu na lineární 

či kvadratickou nebo podle účelu na kanonickou a klasifikační. 
69

 

Diskriminační analýze předchází korelační analýza, která pomůže najít nadbytečné 

proměnné, které jsou pro výsledek nepodstatné. Zařazování proměnných do modelu 

probíhá podle pravidla, že nejdříve se zařazují ty, které mají velkou diskriminační sílu  

a zároveň dosahují nízkých korelací s ostatními proměnnými. Další pořadí je dáno podle 

významu proměnných pro model. K podání informace o skutečnosti, zda je daná 

proměnná pro model významná či ne, může již zmíněná korelační analýza, XY grafy, 

faktorová analýza, expertní znalost proměnných a další. Důležitým pojmem 

souvisejícím s touto statistickou metodou je mimo jiné Wilkova Lambda. Ta udává 

odlišnost zkoumaných skupin definovaných jednotlivými proměnnými. Nabývá hodnot 

od 0 do 1, přičemž 1 znamená plné překrytí, tedy žádnou diskriminaci a 0 maximální 

odlišnost, tedy nejlepší diskriminaci. Je tedy žádoucí a vhodné vykazovat co nejmenší 

hodnoty. Tvorba diskriminačních modelů může být buď dopřednou, nebo zpětnou 

eliminací. Zpětná eliminace proměnných funguje na principu sestavení modelu ze všech 

proměnných a jejich postupné odebírání, dokud je zvyšována úspěšnost modelu. 

Naopak dopředná přidává postupně proměnné od nejlepších, přičemž s přidáváním se 

přestane, až když už není zvyšována úspěšnost. Hlavním výstupem diskriminační 

analýzy je tedy klasifikační funkce, která pomůže se zařazením objektů do skupin. 
70
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2.14  Finanční situace stavebních podniků před bankrotem 

Jindřich Špička ve své práci porovnával stavební podniky, jež dosáhly bankrotu s těmi, 

které vykazovaly dobrou solventnost. V obou skupinách bylo 81 podniků,  

přičemž bankrotní podniky byly ze vzorku těch, které zbankrotovaly mezi lednem roku 

2011 a květnem roku 2013. Cílem práce bylo především včas objevit symptomy 

přicházejícího bankrotu pro podniky působící ve stavebním průmyslu v České 

republice. Bylo zjištěno, že více než 90 % bankrotujících podniků jsou společnosti 

s ručením omezením.  Jako hlavní důvod bankrotů byla určena vysoká zadluženost. 

Ukazatel zadluženosti mnohdy převyšoval i 100 %, což jsou velmi nebezpečné hodnoty. 

Další ukazatele podobné u všech bankrotních podniků byly nízká produktivita práce a 

rentabilita aktiv a také záporný zisk. Například střední hodnota rentability aktiv dosáhla 

hodnoty -66,52 % v roce 2010. Rovněž oběžná likvidita je pro stavební podniky před 

bankrotem na nižší úrovni ve srovnání s ostatními podniky. Takové podniky navíc často 

využívají obchodních úvěrů od svých dodavatelů, které mohou způsobit dominový efekt 

napříč dalšími průmyslovými odvětvími. Nevhodný finanční management může být 

považován za hlavní důvod selhání podniků ve stavebním průmyslu. Podniky by se o 

své dluhy měly starat více zodpovědně. Rovněž může být zřízen krizový štáb či jiné 

speciální oddělení k odvrácení krize. 
71
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3  ZHODNOCENÍ SOUČASNÉ EFEKTIVNOSTI 

VYBRANÝCH BANKROTNÍCH MODELŮ NA 

ZKOUMANÉM VZORKU PODNIKŮ 

V této kapitole budou dopodrobna vysvětleny a popsány všechny analytické kroky, 

které byly v této diplomová práci učiněny. Jedná se zejména o práci s daty, která byla 

velmi rozsáhla a bez vysvětlení všech vykonaných aktivit a myšlenkových pochodů by 

čtenáři mohly vzniknout otázky či jiné nejasnosti.  

3.1  Použité modely a ukazatele  

Tato diplomová práce mimo jiné sestává z výběru již existujících bankrotních modelů  

a jejich testování na použitém datovém vzorku. Analyzovaný vzorek byl převzat 

z databáze Amadeus, která takovýto druh informací poskytuje. Jedná se o malé a střední 

podniky působící ve stavebním průmyslu na území České republiky. Konkrétně bylo 

pracováno s 4243 aktivními podniky a 177 bankrotními podniky, tedy celkem s 4420 

podniky. Co se týče první části vzorku, byla vzata data pro podniky aktivní k roku 2015. 

Pokud by se stejným způsobem vzala i data pro bankrotní podniky, výsledný vzorek  

by byl skutečně malý, tudíž byla kritéria rozšířena na podniky, které zbankrotovaly 

mezi lety 2011 a 2015. I tak je patrný výrazný rozdíl mezi oběma skupinami, nicméně 

takový počet už je dostatečně vypovídající. I přes skutečnost, že ne pro každý podnik 

jsou k dispozici všechny důležité údaje je výsledný počet podniků stále na přijatelném 

čísle. Takto obsáhlý vzorek byl ale použit jen pro testování vybraných existujících 

modelů. Pro tvorbu vlastního modelu byl tento vzorek náhodně rozdělen na dvě skupiny 

po 80 a 20 %. Větší vzorek se stal trénovací množinou, menší vzorek testovací 

množinou. Trénovací vzorek musel být bohužel ještě snížen. Důvody jsou uvedené 

v relevantních odstavcích.   

 

Nyní už ale k použitým modelům, jejichž úspěšnost byla testována. Konkrétně se jedná 

o tyto bankrotní modely – Tserngův, Ohlsonův, model FAK, model Altman-Sabato  

a model IN01. Je potřeba si uvědomit, že kromě posledního jmenovaného se jedná  

o modely vytvořené pro jiný než český trh, tudíž během testování nelze očekávat 

výrazně oslnivá čísla. Přesto se určitě jedná o zajímavý experiment, který umožňuje 
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porovnat, jak se liší úspěšnost od hodnot na cíleném trhu s hodnotami na trzích jiných. 

Nicméně ne vždy byly k dispozici potřebné ukazatele, ať už z důvodu stáří testovaných 

modelů a vývojem měření těchto ukazatelů či prostě jednoduše proto, že české firmy 

některé ukazatele zcela běžné ve Spojených státech amerických, pro které je většina 

modelů primárně stvořená, jednoduše nepoužívají a nestanovují a je tedy potřeba použít 

nějaký podobný ukazatel mající podobný význam, i když ne způsobem jak to zamýšlel 

původní autor modelu.  

3.1.1 Tserngův model 

Prvním modelem, který byl vybrán pro testování úspěšnosti v našich podmínkách  

je Tserngův model. Tento model založený na logitové analýze má více variant  

a to konkrétně 4. Varianty jsou různé dokonce i podle počtu let před bankrotem, i když 

v tomto směru se liší pouze koeficienty před jednotlivými proměnnými. Každá verze 

dosahovala jiných úspěšností, tudíž záměr byl pracovat s tou nejlepší. Nicméně v této 

verzi byl právě problém s ukazatelem poměru účetní a tržní hodnoty vlastního kapitálu, 

který je bohužel v českých podmínkách nezjistitelný, jelikož místní podniky jednoduše 

takové údaje neměří. Nejlepší úspěšnosti s ukazateli, pro které byla dostupná data, 

dosáhla následující varianta modelu, která tedy byla v této práci testována: 

 

𝑇𝑠𝑒𝑟𝑛𝑔 =  −0,108 ∗ 𝑉𝑎𝑟1 + 3,21 ∗ 𝑉𝑎𝑟7 − 0,438 ∗ 𝑉𝑎𝑟15 − 3,106 ∗ 𝑉𝑎𝑟17

− 5,241 

Kde: 

Var1 = běžná likvidita 

Var7 = poměr cizího kapitálu  

Var15 = obrat celkových aktiv 

Var17 = ROA = rentabilita aktiv 

 

Další ukazatele už žádný problém nepředstavují a testování tak bylo uskutečnitelné.  
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3.1.2 Ohlsonův model  

Dalším testovaným modelem byl ten vytvořený Ohlsonem. Tento, rovněž logitový, 

model byl originálně pouze v jedné podobě, ta nicméně měla celých 9 proměnných. 

Model má následující podobu:  

 

𝑂ℎ𝑙𝑠𝑜𝑛 =  −1,3 − 0,4 𝑋1 + 6,0 𝑋2 − 1,4 𝑋3 + 0,8 𝑋4 − 2,4 𝑋5 − 1,8 𝑋6 + 0,3 𝑋7

− 1,7 𝑋8 − 0,5 𝑋9 

 

Kde: 

X1 = log (celková aktiva/deflátor HDP)  

X2 = celkové dluhy/celková aktiva 

X3 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva 

X4 = krátkodobé dluhy/oběžná aktiva 

X5 = 1, když celkové dluhy převyšují celková aktiva, v opačném případě 0 

X6 = čistý zisk/celková aktiva 

X7 = (čistý zisk + odpisy)/celkové dluhy 

X8 = 1, když je čistý zisk záporný alespoň předcházející 2 roky, v opačném případě 0  

X9 = změna čistého zisku = (𝑁𝐼𝑡 − 𝑁𝐼𝑡−1)/(|𝑁𝐼𝑡| + |𝑁𝐼𝑡−1|), přičemž 𝑁𝐼𝑡je čistý zisk 

pro poslední období 

 

Zde je rovněž nutné podat vysvětlení k některým ukazatelům. Hned ten první 

neobsahuje hodnoty, které lze jednoduše vzít z výkazů. Do svého původního modelu 

Ohlson jako deflátor HDP zaimponoval hodnotu pro rok 1968. Pro účely této práce tedy 

bylo nutné přepočítat tuto hodnotu na dnešní období, konkrétně pro rok 2015. Z dat 

inflace pro každý rok bylo spočítáno, kolikrát se tento údaj zvýšil oproti výchozímu 

období. Vzhledem k faktu, že se jedná o údaj v dolarech, bylo potřeba ještě tuto 

hodnotu převézt na eura podle aktuálního kurzu. Další problém způsobil ukazatel X7. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se počítá z předchozích dvou let a k dispozici jsou pouze 

data za předcházejících 5 let, bylo nutné speciálně pro tento model přistoupit k testování 

jenom posledních 3 let. Ostatní ukazatele už žádný problém nepředstavují a data 

potřebná pro jejich spočítání byla k dispozici v analyzovaném vzorku.  
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3.1.3 Model FAK 

Tento model vytvořený ekonomkou Halinou Frydmanovou ve spolupráci s Edwardem  

I. Altmanem a Duen-Li Kaem se od ostatních liší na první pohled, jelikož je založen  

na metodě klasifikačních a regresních stromů. Jeho podoba je připomenuta na obrázku  

4 uvedeném níže. Jednotlivé ukazatele nepředstavují sebemenší problém při výpočtu, 

tudíž není potřeba zde podávat zbytečně obsáhlé vysvětlení jednotlivých položek.  

 

Obrázek 4: Model FAK72 

  

                                                 
72
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Classification: The Case of Financial Distress. 
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3.1.4 Model autorů Altman a Sabato  

Čtvrtý model analyzovaný a testovaný více do hloubky je ten vytvořený spoluprací 

ekonomů Edwarda I. Altmana a Gabriela Sabata. Tento model, opět založený  

na logitové analýze, má následující podobu:  

 

𝐾𝑃𝐺 = 4,28 + 0,18 ∗
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
− 0,01 ∗

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢
 

+0,08 ∗
𝑧𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,02 ∗

𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑒𝑛ě𝑧

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,19 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
    

 

Většina ukazatelů je poměrně zřejmá. Jediný menší problém může nastat z účetní 

hodnotou vlastního kapitálu, nicméně položka „shareholders funds“, tedy vklady 

akcionářů či jiných zainteresovaných skupin plně vystihuje, co je potřeba.  

3.1.5 IN01 

A konečně posledním modelem, na kterém byla testována úspěšnost je model IN01 

vytvořený manželi Neumaierovými. Jako jediný ze sledovaných modelů je tento model 

vytvořený přímo pro české prostředí, tudíž má největší předpoklady k vykazování 

výborné úspěšnosti. Model má následující podobu a vzhledem k tomu, že počítá 

s položkami, které české podniky pravidelně sledují a zveřejňují, nepředstavuje 

testování tohoto modelu sebemenší problém.  

 

𝐼𝑁01 = 0,13 ∗
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,92 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ∗

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

  0,09 ∗
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
   

 

3.2  Úspěšnosti 

V této kapitole budou zveřejněny úspěšnosti modelů, kterých bylo dosaženo analýzou 

podniků stavebního odvětví. Tyto hodnoty budou, pokud byla tato informace zjištěna, 

následně porovnány s původními úspěšnostmi, kterých bylo dosaženo při testování 
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jejich autory. Nicméně je důležité si uvědomit, že tyto modely ve většině případů 

nebyly sestavovány pro české podniky, jelikož se přirozeně jedná převážně o modely 

vytvořené celosvětově uznávanými autory. Rovněž žádný z těchto autorů při tvorbě 

svého modelu nezohledňoval pouze jedno průmyslové odvětví, tak jak je to v této práci, 

ale celou škálu podniků napříč průmyslovým spektrem. U každého modelu bude 

zveřejněna tabulka úspěšnosti pro aktivní podniky, bankrotní podniky, celková 

úspěšnost a porovnání s původní úspěšností.  

3.2.1 Tserngův model  

Co se týče Tsernga, jeho model vychází nejlépe, proto je zmíněn jako první. Aktivní 

podniky je schopen zařadit s více něž 99% úspěšností. Rovněž je z tabulky 1 patrný 

neklesající trend v předcházejících letech, přičemž zpravidla se úspěšnosti do minulosti 

výrazně níží.   

Tabulka 1: Tserng - aktivní podniky 

Aktivní podniky 

Počet před bankrotem73 1 2 3 4 5 

Počet podniků 2749 3747 3870 3628 3437 

<0,5 (správně zařazeno) 2730 3715 3821 3583 3395 

>0,5 (špatně zařazeno) 19 32 49 45 42 

Úspěšnost 99,31% 99,15% 98,73% 98,76% 98,78% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

V tabulce 2, která se zaobírá úspěšností zařazení bankrotních podniků mezi bankrotní už 

bohužel tak pozitivních výsledků dosaženo nebylo. Úspěšnost necelých 21 %  

pro poslední rok před bankrotem je už tak malá, natož když se poté začne projevovat 

klesající trend. Správné zařazení pouze 3 bankrotních podniků z celkových  

130 5 let před bankrotem je opravdu žalostné. 

  

                                                 
73

 U aktivních podniků rozuměno pro data za posledních 5 let.  
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Tabulka 2: Tserng - bankrotní podniky 

Bankrotní podniky 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Počet podniků 154 157 149 138 130 

<0,5 (špatně zařazeno) 122 131 136 131 127 

>0,5 (správně zařazeno) 32 26 13 7 3 

Úspěšnost 20,78% 16,56% 8,72% 5,07% 2,31% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Celková úspěšnost zobrazena v tabulce 3 je nicméně stále vysoká. Taková úspěšnost je 

jistě žádoucím cílem, nicméně s přihlédnutím ke skutečnosti úspěšností zařazení 

aktivních a bankrotních podniků je naprosto jasné, že je tento výsledek zcela zkreslen 

nepoměrem počtu aktivních a bankrotních podniků a výborné úspěšnosti v zařazení 

aktivních podniků mezi aktivní. Vyrovnat více obě dílčí úspěšnosti by mohla například 

změna konstanty modelu, díky čemuž by se sice snížila přesnost určení aktivních 

podniků, ale toto snížení by bylo doprovázeno současným zvýšením přesnosti zařazení 

bankrotních podniků jako bankrotních, čím by se zvedla celková vypovídající schopnost 

modelu, byť na úkor celkové úspěšnosti.  

Tabulka 3: Tserng - celková úspěšnost 

Celková úspěšnost 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Úspěšnost 95,14% 95,82% 95,40% 95,33% 95,26% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Nyní již k porovnání vypočítané přesnosti modelu na analyzovaných datech  

s tou původní. Bohužel tato informace nebyla zjištěna, nicméně Tserng ve své práci 

zveřejnil alespoň oblast pod křivkou týkající se ROC křivek. Dále v této práci je tato 

hodnota na testovaném vzorku vypočítána ve výši 0.874, což je v porovnání  

s tou původní dokonce lepší. Je to samozřejmě dáno vysokou úspěšností zařazování 

aktivních podniků mezi aktivní a tím velmi nízkou chybou 2. typu, která tlačí křivku 

žádoucím směrem.  
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Tabulka 4: Tserng - původní oblast 

Původní oblast pod křivkou 

0.743374 

3.2.2 Ohlsonův model 

Ohlsonův model dosahuje opačných výsledků ve srovnání s prvním analyzovaným. 

Aktivní podniky dosahují úspěšnosti necelých 25 % pro první rok před bankrotem  

a v dalších letech dochází k mírnému klesajícímu trendu.  

Tabulka 5: Ohlson - aktivní podniky 

Aktivní podniky 

Počet let před bankrotem75 1 2 3 

Počet podniků 2298 2968 3007 

<0,38 (správně zařazeno) 565 715 645 

>0,38 (špatně zařazeno) 1733 2253 2362 

Úspěšnost 24,59% 24,09% 21,45% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Jak již bylo avizováno v prvním odstavci, bankrotní podniky byly zařazeny s téměř 

dokonalou úspěšností. V prvním roce před bankrotem, byl nesprávně klasifikován 

pouze jeden podnik, v dalším roce dokonce ani jeden. To jsou skutečně žádoucí 

výsledky.  

Tabulka 6: Ohlson - bankrotní podniky 

Bankrotní podniky 

Počet let před bankrotem 1 2 3 

Počet podniků 82 99 98 

<0,38 (špatně zařazeno) 1 0 3 

>0,38 (správně zařazeno) 81 99 95 

Úspěšnost 98,78% 100,00% 96,94% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 
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 PING TSERNG, H. a kol. Prediction of default probability for construction firms using the logit model, 

s. 252. 
75

 U aktivních podniků rozuměno pro data za posledních 5 let. 
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Co se týká celkové úspěšnosti, platí stejný efekt jako v prvním případě. Velký nepoměr 

mezi počtem aktivních a bankrotních podniků převažuje váhy velmi výrazným 

způsobem ve prospěch těch aktivních, tudíž výsledek je opět značně ovlivněn. Celková 

úspěšnost kolem 25 % je velmi malá.  

Tabulka 7: Ohlson - celková úspěšnost 

Celková úspěšnost 

Počet let před bankrotem 1 2 3 

Úspěšnost 27,14% 26,54% 23,83% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

V porovnání s původní úspěšností dosaženou Ohlsonem na testovacím vzorku je  

na první pohled velký rozdíl. Ani zdaleka nebyla dosažena dostačující přesnost modelu. 

Důvodem může být velké množství ukazatelů, které jenom prohlubuje rozdíl mezi 

použitým vzorek Ohlsona a použitým vzorek této práce. Zejména ukazatel X1  

(X1 = log (celková aktiva/deflátor HDP)), který se musí speciálně převádět do dnešní 

doby, mohl způsobit značné nesrovnalosti.  

Tabulka 8: Ohlson - úspěšnost původního modelu 

Úspěšnost původního modelu 

85,00%76 

3.2.3 Model FAK 

Tento model je trochu specifický. Výpočet úspěšnosti nebyl tak snadný vzhledem  

ke skutečnosti, že k prohlášení podniku za aktivní nebo bankrotní vede více cest, 

nicméně ani tak se výpočet nijak zvlášť neztížil. Jak je vidět v tabulce 9, model 

rozřazoval aktivní podniku s úspěšností necelých 50 %. Co může působit jako 

zvláštnost, je klesající trend první tři roky a následný opětovný růst.  

  

                                                 
76

 Avenhuis J. O. Testing the generalizability of the bankruptcy prediction models of Altman, Ohlson and 

Zmijewski for Dutch listed and large non-listed firms, s. 17-18.  
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Tabulka 9: FAK - aktivní podniky 

Aktivní podniky 

Počet let před bankrotem77 1 2 3 4 5 

Počet podniků 2516 3364 3416 3222 3080 

Označeno jako zdravý 1) 57 77 102 105 90 

Označeno jako zdravý 2) 1 192 1 388 1 234 1 194 1 252 

Označeno jako bankrotní 1) 489 774 952 927 736 

Označeno jako bankrotní 2) 511 812 887 752 732 

Označeno jako bankrotní 3) 267 313 241 244 270 

Úspěšnost 49,64% 43,55% 39,11% 40,32% 43,57% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Nicméně rozřazování bankrotních podniků dělá tento model velmi úspěšně. Hodnoty 

v prvních třech letech převyšují hodnotu 90%, jak ukazuje tabulka 10 což je velmi 

pozitivní. 

Tabulka 10: FAK - bankrotní podniky 

Bankrotní podniky 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Počet podniků 95 113 111 105 104 

Označeno jako bankrotní 1) 26 28 26 23 22 

Označeno jako bankrotní 2) 56 69 67 53 57 

Označeno jako bankrotní 3) 7 10 13 17 12 

Ozačeno jako zdravý 1) 1 1 1 0 0 

Ozačeno jako zdravý 2) 5 5 4 12 13 

Úspěšnost 93,68% 94,69% 95,50% 88,57% 87,50% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Na celkovou úspěšnost působí stejný efekt jako na předchozí dva modely, což je 

přirozené a ke zjevnému vlivu dochází u všech modelů. Nicméně hodnoty kolem 50 % 

jsou špatné. Takové hodnoty říkají, že pokud by se rozřazovaly podniky na aktivní a 

bankrotní náhodným výběrem, dosáhne se stejných výsledků.  

                                                 
77

 U aktivních podniků rozuměno pro data za posledních 5 let. 
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Tabulka 11: FAK - celková úspěšnost 

Celková úspěšnost 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Úspěšnost 51,24% 45,21% 40,88% 41,84% 45,01% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Úspěšnost, které dosáhli autoři tohoto modelu, dosáhla přesně hodnoty 90 %. Tato 

hodnota je přirozeně mnohem lepší, než dosažené hodnoty. To může být dáno mnoha 

faktory, které již byly zmíněny například v úvodu této kapitoly. Rovněž každý model je 

upravován přesně podle toho, aby dosahoval co nejlepších hodnot na testovaném 

vzorku, který se u každého modelu v porovnání s tím použitým v této práci liší.  

Tabulka 12: FAK - úspěšnost původního modelu 

Úspěšnost původního modelu 

90,00%78 

3.2.4 Model autorů Altman, Sabato 

Tento model vykazuje s přehledem nejhorší úspěšnosti. Hodnoty blížící se 0 vyvolávají 

mnoho otázek. Důvod takto nízké pravděpodobnosti je skutečně zvláštní. 

Nejpravděpodobnější příčinou se zdá být skutečnost, že model rozděluje podniky podle 

pravděpodobnosti zbankrotování podle 50 %. Nicméně v reálném světě bankrotují jen 

zhruba 3 % podniků, tudíž by bylo vhodnější rozlišovat podniky podle nižší hodnoty. 

Model nepočítá s nijak speciálními či jinak odlišnými ukazateli oproti ostatním 

modelům. Na druhou stranu žádný z modelů nedosahuje ideálních úspěšností  

a vypovídací hodnota je u všech nedostatečná.  

  

                                                 
78

 FRYDMAN, H., E. I. ALTMAN a D. KAO. Introducing Recursive Partitioning for Financial 

Classification: The Case of Financial Distress, s. 272.  
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Tabulka 13: Altman-Sabato - aktivní podniky 

Aktivní podniky 

Počet let před bankrotem79 1 2 3 4 5 

Počet podniků 1852 2460 2457 2296 2193 

<0,5 (správně zařazeno) 46 106 139 136 81 

>0,5 (špatně zařazeno) 1806 2354 2318 2160 2112 

Úspěšnost 2,48% 4,31% 5,66% 5,92% 3,69% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Oproti tomu bankrotní podniky vykazují přijatelné hodnoty. Nicméně tento fakt  

je způsobený skutečností, že model na analyzovaném vzorku dosazuje zpravidla 

vysokých hodnot. Většina hodnot převyšuje 0,5, tudíž pro aktivní podniky je to 

katastrofa, kdežto pro bankrotní žádoucí jev.  

Tabulka 14: Altman-Sabato - bankrotní podniky 

Bankrotní podniky 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Počet podniků 85 102 101 91 87 

<0,5 (špatně zařazeno) 13 13 5 8 8 

>0,5 (správně zařazeno) 72 89 96 83 79 

Úspěšnost 84,71% 87,25% 95,05% 91,21% 90,80% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Jako celek tento model dopadl na testovaném vzorku katastrofálně. Hodnoty pod 10 % 

nemají žádnou vypovídající hodnotu. Konkrétní hodnoty pro 5 let před bankrotem jsou 

k vidění v tabulce 15.  

Tabulka 15: Altman-Sabato - celková úspěšnost 

Celková úspěšnost 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Úspěšnost 6,09% 7,61% 9,19% 9,17% 7,02% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

                                                 
79

 U aktivních podniků rozuměno pro data za posledních 5 let. 
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Co se týče úspěšnosti původního modelu, 75 % se nemusí zdát jako příliš vysoká 

hodnota, nicméně v porovnání s tou, která vyšla z testovaného vzorku, je více než 

dostatečná. Vliv jednotlivých odlišností mezi analyzovaným vzorkem  

a tím původním je očividný.  

Tabulka 16: Altman-Sabato - úspěšnost původního modelu 

Úspěšnost původního modelu 

75,43%80 

3.2.5 Model IN01 

Model IN01 se oproti zbylým modelům značně liší. Jako jediný z testovaných modelů 

pracuje s šedou zónou a jako jediný byl vytvořený českými autory v českých podnikách. 

Má tedy dokonalé předpoklady stát se nejlepším modelem. Avšak jak je patrné 

z tabulky 17, realita je opět jiná. V posledním roce před bankrotem model zařadil 

správně přesně 50 % podniků, což znamená, že rozřazování náhodným výběrem vyjde 

úplně nastejno. Další roky jsou dokonce ještě horší.  

Tabulka 17: IN01 - aktivní podniky 

Aktivní podniky 

Počet let před bankrotem81 1 2 3 4 5 

Počet podniků 1983 2639 2676 2491 2357 

Označeno jako zdravý 992 1112 902 850 915 

Označeno jako bankrotní 296 530 709 708 523 

šedá zóna 695 997 1065 933 919 

Úspěšnost 50,03% 42,14% 33,71% 34,12% 38,82% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Co je novinkou, je dosažení stejné úspěšnosti i při řazení bankrotních podniků. I když se 

stále jedná o pouhých 50 %, skutečnost že pro aktivní i bankrotní podniky je dosaženo 

zhruba stejných hodnot, je jistě velmi vítaná. Alespoň v něčem vychází český model 

lépe oproti zahraničním „konkurentům“.  

                                                 
80

 ALTMAN, E. I. a G. SABATO. Modeling credit risk for SMEs: Evidence from US market, s. 345. 
81

 U aktivních podniků rozuměno pro data za posledních 5 let. 



 

61 

 

Tabulka 18: IN01 - bankrotní podniky 

Bankrotní podniky 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Počet podniků 110 120 117 107 97 

Označeno jako bankrotní 60 66 44 44 32 

Ozačeno jako zdravý 13 17 20 23 20 

šedá zóna 37 37 53 40 45 

Úspěšnost 54,55% 55,00% 37,61% 41,12% 32,99% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že řazení aktivních i bankrotních podniků proběhlo relativně 

stejné úspěšně, i hodnoty celkové úspěšnosti vykazují podobné hodnoty, jako předešlá 

měření. Nicméně necelých 50% je stále velmi málo, aby bylo možné tento model 

převzít. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 19: IN01 - celková úspěšnost 

Celková úspěšnost 

Počet let před bankrotem 1 2 3 4 5 

Úspěšnost 50,26% 42,70% 33,87% 34,41% 38,59% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Celková úspěšnost dosahuje 76 %. Toto číslo není nijak oslnivé a v porovnání 

s úspěšností dosaženou na testovaném vzorku ani výrazně vyšší. Tento rozdíl nicméně 

znovu bude nejspíš způsoben jednotlivými odlišnostmi, jako například analyzováním 

celého průmyslového spektra nebo odlišnou dobou, ve které byl tento model původně 

sestaven a testován.  

Tabulka 20: IN01 - úspěšnost původního modelu 

Úspěšnost původního modelu 

76,00%82 

  

                                                 
82

 NEUMAIEROVA, I., a I. NEUMAIER. Index IN05. 
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3.3  ROC křivky pro testované modely 

V následující kapitole jsou sestaveny ROC křivky pro testované modely. Křivky  

je možné sestavit pouze pro 4 modely, jelikož model FAK nemá spojitý, ale 

dichotomický výstup. Místo konkrétních hodnot tedy model pouze řekne, zda je podnik 

aktivní nebo bankrotní. Křivky byly vytvořené vždy pro dva modely najednou.  

Na obrázku číslo 5 jsou vyobrazené křivky ROC pro modely Ohlson a Tserng. Obrázek 

číslo 6 zobrazuje křivky pro modely Altman-Sabato a IN01.  

 

Obrázek 5: ROC křivky pro modely Ohlson a Tserng (zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze 

Amadeus) 

Na obrázku 5 jsou vyobrazeny ROC křivky pro modely Ohlson a Tserng, v tabulce  

21 poté související hodnoty. Oba tyto modely byly sestaveny pomocí logitové analýzy. 

V tabulce je patrné, že model Tserng dosahuje hodnot více se blížících k číslu 1, tedy 

ideálnímu stavu, což je patrné i z grafu, kde se zelená křivka představující model Tserng 

viditelně nachází nad tou modrou pro model Ohlson. Nicméně obě hodnoty dosahují 

relativně vysokých hodnot, horní hranice modelu Tserng dokonce přesahuje  

hodnotu 0,9.  

  



 

63 

 

Tabulka 21: plocha pod křivkou pro modely Ohlson a Tserng 

Model Plocha pod křivkou Spodní hranice83 Horní hranice84 

Ohlson 0.836 0.795 0.877 

Tserng 0.874 0.838 0.910 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

Ve druhém grafu byly ROC křivky sestaveny pro modely Alt-Sab a IN01, tedy zástupci 

modelů vytvořených logitovou regresí, respektive diskriminační analýzou.  

 

Obrázek 6: ROC křivky pro modely Altman-Sabato a IN01 (zdroj: vlastní zpracování na základě dat 

z databáze Amadeus) 

V grafu je dobře vidět, že se obě křivky neustále protínají a není tedy vůbec jasné, který 

model dosahuje lepších hodnot. Jak vystihují čísla v tabulce 22, oba modely skutečně 

dosahují prakticky identických čísel. Hodnoty převyšující 0,8 jsou více než dostačující.   

Tabulka 22: Plocha pod křivkou pro modely Altman-Sabato a IN01 

Model Plocha pod křivkou Spodní hranice85 Horní hranice86 

ALT-SAB 0.802 0.752 0.853 

IN01 0.800 0.750 0.850 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

                                                 
83

 Spodní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
84

 Horní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
85

 Spodní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
86

 Horní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
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4  NÁVHR VLASTNÍHO BANKROTNÍHO MODELU 

Výsledný model byl tvořen diskriminační analýzou za pomocí programu Statistica. 

V rámci testování úspěšností vybraných modelů byly v prvním kroku vypočítány 

hodnoty pro dílčí ukazatele všech testovaných bankrotních modelů, které poté byly 

využity v dalším postupu. Tím bylo zjištění korelací mezi těmito ukazateli, při čemž 

důležité bylo dosáhnout co nejmenších korelací. S tímto krokem rovněž pomohl 

program Statistica. Po vyřazení ukazatelů majících příliš velkou korelaci s ostatními 

ukazateli byly zbylé vzaty a následně už byla provedena diskriminační analýza. 

Sestavení modelu přirozeně nebylo provedeno na první pokus, jelikož bylo potřeba 

sledovat i další parametry související s diskriminační analýzou, ať už statistickou 

významnost vybraných ukazatelů, hodnotu Wilkovy lambdy a další. Ve chvíli, kdy 

všechny tyto parametry dosáhly přijatelných hodnot, bylo přirozeně nutné model 

otestovat, při čemž přijatelných úspěšností rovněž nebylo rozhodně dosaženo prvním 

testem. Nakonec bylo dosaženo podobných hodnot u dvou modelů, tudíž zde budou 

představeny oba dva a jeden z nich pak bude upřednostněn.  

 

Jako trénovací vzorek byla náhodných způsobem vyčleněna podmnožina z celkového 

vzorku podniků. Test modelu poté proběhl na celém tomto vzorku. Pro tvorbu modelu 

bylo využito 25 ukazatelů z původních modelů, jejichž korelace a vysvětlení jsou 

vloženy v přílohách. Na základě dosažených výsledků a následně provedených 

diskriminačních analýz byly vytvořeny dva modely, jejichž hodnoty jsou ukázány  

a popsány v následujících odstavcích.  
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4.1  Model 1 

První model dosahující přijatelné přesnosti disponuje následujícími výsledky 

diskriminační analýzy. Diskriminační analýza byla provedena dopřednou metodou.   

Tabulka 23: Model 1 - diskriminační funkční analýza 

  

Výsledky diskriminační funkční analýzy  
krok 4, poč. prom. v modelu: 4; grupovací: Prom2 
Wilk. lambda: ,75989 přibliž F (4,432)=34,126 p<0,0000 

Wilk. 
(Lambda) 

Parc. 
(Lambda) 

F na vyj 
((1,432)) p-hodn. Toler. 

1-toler. 
(R^2) 

X1 0,953272 0,797137 109,9396 0,000000 0,855243 0,144758 

X2 0,775778 0,979518 9,0335 0,002805 0,969593 0,030407 

X3 0,773669 0,982188 7,8344 0,005356 0,954407 0,045593 

X4 0,771268 0,985245 6,4695 0,011321 0,883319 0,116681 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Diskriminační analýzou byly vybrány 4 proměnné, které představují následující 

ukazatele: 

 

X1 – 1, když celkové dluhy převyšují celková aktiva, v opačném případě 0 

X2 – cash flow/celkové dluhy 

X3 – výnosy/aktiva 

X4 – krátkodobý dluh/účetní hodnota vlastního kapitálu  

 

Model jako celek je statisticky významný na 1% hladině významnosti. To znamená, že 

podává významně lepší výsledek, než by podal náhodný výběr. Co se týká konkrétních 

proměnných, ukazatele X1, X2 a X3 jsou staticky významné na 1% hladině 

významnosti a ukazatel X4 na 5% hladině významnosti. Tyto parametry je možné vyčíst 

z p-hodnoty tabulky 23. Wilkova lambda na hranici 0,76 je přijatelná. Hodnoty 

tolerance jsou žádoucí co nebližší číslu 1, jedná so o doplněk k 1 k číslu R^2. R^2 

udává, do jaké míry je ukazatel vysvětlovaný těmi zbylými, čím nižší hodnota, tím je 

jedinečný informační příspěvek dané proměnné k modelu vyšší. Takový ukazatel je 

v modelu více potřeba, jelikož ty zbylé jeho informaci neobsahují.  
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V tabulce 24 jsou vyobrazeny hodnoty klasifikační matice. Trénovací vzorek se skládá 

z 362 aktivních a 75 bankrotních podniků. Model správně zařadil 346 aktivních 

podniků, což představuje úspěšnost ve výši 95,58 %. Na straně bankrotních bylo 

správně zařazeno 31 podniků znamenající úspěšnost 41,33 %.  

Tabulka 24: Model 1 - klasifikační matice 

Skup. 

Klasifikační matice 
Řádky: pozorované klasifikace 
Sloupce: předpovězené klasifikace 

% (správných) 
G_1:0 

(p=,82838) 
G_2:1 

(p=,17162) 

G_1:0 95,58011 346 16 

G_2:1 41,33333 44 31 

Celkem 86,27002 390 47 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Klasifikační funkce pro tento případ, tedy koeficietny korespondující s jednotlivými 

proměnnými, je zveřejněna v tabulce 25.  

Tabulka 25: Model 1 - klasifikační funkce 

  

Klasifikační funkce Koeficitenty 
diskriminační 

funkce 

 Proměnná 
G_1:0 

(p=,82838) 
G_2:1 

(p=,17162) 

X1 0,21567 5,63442 -5,41875 

X2 0,75033 0,27696 0,47338 

X3 0,84455 0,60615 0,23840 

X4 0,02527 0,05421 -0,02894 

Konstanta -1,41062 -3,61198 2,20136 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Z klasifikační funkce přiřadí k proměnným jejich důležitosti, díky čemuž už je poté 

možné sestavit model, který nabývá následující podoby: 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1 =  −5,419 ∗ 𝑋1 + 0,473 ∗ 𝑋2 + 0,238 ∗ 𝑋3 − 0,029 ∗ 𝑋4 + 2,201 

 

Takovýto model nicméně dosahuje pouze úspěšností kolem těch, které vyšly 

v klasifikační matici, tedy velký rozdíl mezi přesností zařazování aktivních  

a bankrotních. Takový rozdíl je nežádoucí, nicméně změnou konstanty je možné rozdíl 

vymazat a dosáhnout zhruba stejně přesné určování pro aktivní i bankrotní podniky.  
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Výsledný model dosahuje následující podoby:  

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1 =  −5,419 ∗  𝑋1 + 0,473 ∗ 𝑋2 + 0,238 ∗ 𝑋3 − 0,029 ∗ 𝑋4 − 0,3 

 

Kde:  

X1 – 1, když celkové dluhy převyšují celková aktiva, v opačném případě 0 

X2 – cash flow/celkové dluhy 

X3 – výnosy/aktiva 

X4 – krátkodobý dluh/účetní hodnota vlastního kapitálu  

 

Konstantu bylo přirozeně nutné ponížit, vzhledem ke skutečnosti, že model láme 

podniky na aktivní a bankrotní podle nuly, tedy původní neúspěšnost zařazení 

bankrotních podniků znamenala více kladných hodnot, než je zdrávo. Model upravený  

o konstantu na základě hodnot chybovosti dosáhl na trénovacím vzorku na hodnoty 

zobrazené v tabulce 26. 

 

Tabulka 26: Model 1 – trénovací vzorek 

Model 1 - trénovací vrozek 

Celkový počet 
aktivních podniků 375 

>0 294 

<0 81 

Úspěšnost 78,40% 

  

Celkový počet 
bankrotních podniků 118 

<0 93 

>0 25 

Úspěšnost 78,81% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Model dosahuje relativně vysokých hodnot. Přesnost zařazení aktivních podniků 

dosahuje 78,4 %, pro bankrotní podniky je to hodně podobných 78,81 %. Avizovaný 

trénovací vzorek byl nicméně mnohem vyšší. 80% část představuje pro aktivní podniky 

nesrovnatelně větší vzorek, avšak takto nevyrovnaný vzorek mezi aktivními  
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a bankrotními podniky nedosahoval přijatelných a patřičných výstupů. Bylo nutné vzít 

více vyrovnaný vzorek mezi oběma skupinami. Bankrotní vzorek si zachoval náhodně 

vybraných 80 % z dostupného vzorku dat.  

 

Úspěšnost na trénovacím vzorku ovšem není vždy vypovídající. Každý model je 

upraven na míru právě takového vzorku, takže důležitým měřítkem je spíše dosažená 

přesnost na testovacím vzorku, který bývá zpravidla nižší. Pro model 1 bylo na takovém 

vzorku dosaženo hodnot uvedených v tabulce 27.  

Tabulka 27: Model 1 - testovací vzorek 

Model 1 - testovací vzorek 

Celkový počet 
aktivních podniků 537 

>0 418 

<0 119 

Úspěšnost 77,84% 

  

Celkový počet 
bankrotních podniků 20 

<0 15 

>0 5 

Úspěšnost 75,00% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Jako testovací vzorek bylo použito zbylých 20 % podniků z původního analyzovaného 

vzorku. Celkový počet aktivních podniků je v testovacím vzorku vyšší než v trénovacím 

z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Relativně malé množství bankrotních 

podniků je způsobeno nízkým počtem dat pro tyto podniky, nicméně řada historických 

modelů byla rovněž sestavována na malém vzorku dat. Co se týče naměřené úspěšnosti, 

nedochází zde o nijak markantní snížení oproti trénovacímu vzorku. Rozlišovací 

schopnosti 77,84 % pro aktivní podniky, respektive 75 % pro bankrotní podniky jsou 

hodnoty nižší jen nepatrně ve srovnání s testovacím vzorkem, tudíž lze tento model 

prohlásit za úspěšný.  
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4.1.1 ROC křivky pro model 1  

Na obrázku číslo 7 jsou vyobrazené ROC křivky k modelu 1. Modrá křivka představuje 

testovací množinu, zatímco zelená křivka trénovací. Na první pohled je patrné, že 

testovací vzorek dosahuje lepších hodnot oproti trénovacímu vzorku.  

 

Obrázek 7: ROC křivky pro model 1 (zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Hodnoty týkající se ROC křivek jsou uvedeny v tabulce 28. Testovací množina 

dosahuje lepších hodnot o více než jednu desetinu a to konkrétně 0,771. Nejedná se  

o největší hodnoty, avšak tyto číslo jsou stále velmi vzdálené od 0,5 představující 

náhodný výběr, tudíž je tento model smysluplný.  

Tabulka 28: Model 1 - plocha pod křivkou 

Model 1 Plocha pod křivkou Spodní hranice87 Horní hranice88 

Testovací množina 0,771 0,648 0,894 

Trénovací množina 0,666 0,513 0,820 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

                                                 
87

 Spodní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
88

 Horní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
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4.2  Model 2 

Druhý model, který dosáhl podobné úspěšnosti na testovacím vzorku, disponuje 

hodnotami diskriminační analýzy uvedenými v tabulce 29. Diskriminační analýza byla 

provedena dopřednou metodou.  

Tabulka 29: Model 2 - diskriminační funkční analýza 

  

Výsledky diskriminační funkční analýzy  
krok 4, poč. prom. v modelu: 4; grupovací: Prom2 
Wilk. lambda: ,66337 přibliž F (4,488)=61,910 p<0,0000 

Wilk. 
(Lambda) 

Parc. 
(Lambda) 

F na vyj 
((1,488)) p-hodn. Toler. 

1-toler. 
(R^2) 

Y1 0,977327 0,678758 230,9603 0,000000 0,875348 0,124652 

Y2 0,685252 0,968066 16,0981 0,000070 0,872715 0,127285 

Y3 0,678073 0,978315 10,8170 0,001078 0,991805 0,008195 

Y4 0,668927 0,991691 4,0889 0,043711 0,976279 0,023722 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Tento model je opět tvořený pouze proměnnými, které jsou pro něho statisticky 

významné. Model jako celek je opět statisticky významný na 1% hladině významnosti. 

Ukazatele Y1, Y2 a Y3 jsou statisticky významné na 1% hladině významnosti  

a ukazatel Y4 na 5% hladině významnosti. Na první pohled je zjevná nižší hodnota 

wilkovy lambdy a to 0,66. Téměř jedna desetina rozdílu žádoucím směrem favorizuje 

tento model, nicméně stále ještě existuje řada dalších důležitých faktorů.  

Co se týká vybraných proměnných, nejedná se o čtyři zcela nové ve srovnání 

s modelem 1. Nové jsou pouze dvě proměnné a to Y2 a Y4. Y1 je stejný ukazatel jako 

X1 a Y2 je stejný ukazatel jako X3. Za nic neříkajícími názvy proměnných v modelu 2 

se ve skutečnosti skrývají následující ukazatele: 

 

Y1 – 1, když celkové dluhy převyšují celková aktiva, v opačném případě 0 

Y2 – krátkodobý dluh/účetní hodnota vlastního kapitálu  

Y3 – obrat celkových aktiv (tržby/celková aktiva) 

Y4 – změna čistého zisku = (𝑁𝐼𝑡 −  𝑁𝐼𝑡−1)/(|𝑁𝐼𝑡| +  |𝑁𝐼𝑡−1|), přičemž 𝑁𝐼𝑡je čistý zisk 

pro poslední období. 
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V tabulce 30 je klasifikační matice související s modelem 2. 

Tabulka 30: Model 2 - klasifikační matice 

Skup. 

Klasifikační matice  
Řádky: pozorované klasifikace 
Sloupce: předpovězené klasifikace 

% (správných) 
G_1:0 

(p=,76065) 
G_2:1 

(p=,23935) 

G_1:0 94,66666 355 20 

G_2:1 51,69492 57 61 

Celkem 84,38134 412 81 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Klasifikační matice vykazuje podobné výsledky jako model 1. Z 375 aktivních podniků 

je správně zařazeno 355, což představuje výbornou pravděpodobnost ve výši 94,66 %. 

S 61 správně zařazenými bankrotními podniky z celkových 118 dosahuje přesnosti více 

než 50 % už v základní podobě.  

Tabulka 31: Model 2 - klasifikační matice 

  

Klasifikační funkce Koeficitenty 
diskriminační 

funkce 

 Proměnná 
G_1:0 

(p=,76065) 
G_2:1 

(p=,23935) 

Y1 0,494181 6,19450 -5,700319 

Y2 0,024895 0,06638 -0,041489 

Y3 0,549422 0,34192 0,207501 

Y4 0,275786 -0,13199 0,407773 

Konstanta -0,975544 -3,36108 2,385533 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Klasifikační matice uvedená v tabulce 31 následně přiřazuje váhy k vybraným 

proměnným, což vytváří model o následující podobě.  

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2 =  −5,7 ∗ 𝑌1 − 0,041 ∗ 𝑌2 + 0,208 ∗ 𝑌3 +  0,408 ∗ 𝑌4 + 2,386 

 

V takovéto podobě nicméně model dosahuje pouze přesností na úrovni klasifikační 

matice, tedy velkého rozdílu mezi aktivními a bankrotními podniky. Změnou konstanty 

žádoucím směrem se docílí podobných úspěšností pro obě dvě možnosti, tedy na úkor 

snížení přesnosti určování aktivních podniků se zvýší přesnost určování těch 

bankrotních. Jako v předchozím případě i zde bylo potřeba konstantu ponižovat, 
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vzhledem ke stejné skutečnosti nízké úspěšnosti při zařazování bankrotních podniků 

z důvodu moc kladných hodnot. Shodou okolností byla správná výše konstanty 

stanovena na hodnotě 0, tedy model 2 s žádnou konstantou nepracuje. Model vypadá 

následovně: 

  

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2 =  −5,7 ∗ 𝑌1 − 0,041 ∗ 𝑌2 + 0,208 ∗ 𝑌3 +  0,408 ∗ 𝑌4 

 

Kde:  

Y1 – 1, když celkové dluhy převyšují celková aktiva, v opačném případě 0 

Y2 – krátkodobý dluh/účetní hodnota vlastního kapitálu  

Y3 – obrat celkových aktiv (tržby/celková aktiva) 

Y4 – změna čistého zisku = (𝑁𝐼𝑡 −  𝑁𝐼𝑡−1)/(|𝑁𝐼𝑡| +  |𝑁𝐼𝑡−1|), přičemž 𝑁𝐼𝑡je čistý zisk 

pro poslední období. 

 

Takto upravený model přirozeně dosáhl mnohem větší vyrovnanosti. Velikost 

trénovacího vzorku podléhá stejným pravidlům jako u modelu 1. Jedná se o úplně stejný 

vzorek. Konkrétní čísla správně a špatně zařazených podniků a přesné hodnoty 

úspěšností jsou zobrazeny v tabulce 32. Rozlišovací schopnost modelu na trénovacím 

vzorku na úrovni 81,6 % pro aktivní podniky, respektive 77,12 % pro bankrotní 

podniky je opět velmi slušná. Jedná se o podobně hodnoty jako u modelu 1.  

Tabulka 32: Model 2 - trénovací vzorek 

Model 2 - trénovací vzorek 

Celkový počet 
aktivních podniků 375 

>0 306 

<0 69 

Úspěšnost 81,60% 

  

Celkový počet 
bankrotních podniků 118 

<0 91 

>0 27 

Úspěšnost 77,12% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 
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Opět bylo nutné tuto úspěšnost ověřit i na testovacím vzorku. Jako u modelu 1 je i tento 

vzorek podniků zcela identický. Jedná se o zbylých 20 % aktivních i bankrotních 

podniků z původního vzorku. Trochu jiný počet dat je způsoben jinými ukazateli  

a dostupnými daty pro tyto ukazatele. Úspěšnost je opět trochu nižší ve srovnání  

s trénovacím vzorkem, což je přirozené, nicméně pokles o zhruba 2 % je naprosto 

přijatelný. Konkrétní hodnoty a počty podniků v jednotlivých kategoriích jsou ukázány 

v tabulce 33. 

Tabulka 33: Model 2 - testovací vzorek 

Model 2 - testovací vzorek 

Celkový počet 
aktivních podniků 560 

>0 447 

<0 113 

Úspěšnost 79,82% 

  

Celkový počet 
bankrotních podniků 24 

<0 18 

>0 6 

Úspěšnost 75,00% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

4.2.1 ROC křivky pro model 2  

Na obrázku číslo 8 jsou vyobrazené ROC křivky pro model 2. Křivka pro testovací 

množinu opět převyšuje tu pro trénovací množinu. Obě převyšují referenční přímku,  

a to relativně výrazně, což je nejdůležitější věcí.  
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Obrázek 8: ROC křivky pro model 2 (zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Patřičné hodnoty související s grafem ROC křivek pro model 2 jsou uvedeny v tabulce 

34, která jen potrhuje skutečnosti viditelné z grafu na první pohled.  

Tabulka 34: Model 2 - plocha pod křivkou 

Model 2 Plocha pod křivkou Spodní hranice89 Horní hranice90 

Testovací množina 0,788 0,685 0,892 

Trénovací množina 0,703 0,571 0,835 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

4.3  Výběr výsledného bankrotního modelu 

Dosud bylo kalkulováno se dvěma modely. V této kapitole bude upřednostněn jeden 

model, který bude prezentován jako hlavní výstup této diplomové práce. K porovnání 

obou modelů docházelo už během představování jednotlivých parametrů, tudíž není 

nutné to rozebírat znovu i v této části. Velmi podobné úspěšnosti obou modelů 

                                                 
89

 Spodní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
90

 Horní hranice 95% spolehlivostního intervalu. 
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způsobují nemožnost rozhodnutí na základě tohoto faktoru. Plocha pod křivkou mírně 

favorizuje model 2, nicméně rozdíl není tak markantní, aby tato skutečnost znamenala 

rozhodnutí pro daný model. Další důležité parametry spadají k diskriminační analýze  

a jedná se zejména o wilkovu lambdu a její přepočet na F hodnotu, která jde ruku v ruce 

s první jmenovanou. Hodnota wilkovy lambdy je skutečně hodně důležitá. Čím nižší 

hodnota tím lepší, 1 znamená plné překrytí jednotlivých proměnných v modelu, čímž 

model ztrácí vypovídající schopnost. Hodnota 0,76 pro model 1 tedy spadá do kategorie 

spíše těch vyšších. Hodnota 0,66 pro model sice rovněž spadá do horní poloviny,  

ale rozdíl jedné desetiny je skutečně výrazným zlepšením. Favorizovaný model, který 

bude sloužit jako hlavní výstup této práce, je na základě výše uvedených skutečností 

model 2, který má takovouto podobu:  

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2 =  −5,7 ∗ 𝑌1 − 0,041 ∗ 𝑌2 + 0,208 ∗ 𝑌3 +  0,408 ∗ 𝑌4 

Kde:  

Y1 – 1, když celkové dluhy převyšují celková aktiva, v opačném případě 0 

Y2 – krátkodobý dluh/účetní hodnota vlastního kapitálu  

Y3 – obrat celkových aktiv (tržby/celková aktiva) 

Y4 – změna čistého zisku = (𝑁𝐼𝑡 −  𝑁𝐼𝑡−1)/(|𝑁𝐼𝑡| +  |𝑁𝐼𝑡−1|), přičemž 𝑁𝐼𝑡je čistý zisk 

pro poslední období. 

 

Tento výsledný model je skutečně rozmanitý. Ukazatele pocházejí hned z 3 modelů. 

Ukazatele Y1 a Y4 jsou zástupci Ohlsonova modelu, tedy jediného modelu, ze kterého 

vyšlo více než jeden ukazatel. Ukazatel Y2 pochází z modelu Altmana a Sabata  

a ukazatel Y3 pochází z Tserngova modelu. Jedná se o základní ukazatele a lehce 

zjistitelné položky z účetních výkazů.  
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5  SROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI VYTVOŘENÉHO 

MODELU A VYBRANÝCH MODELŮ 

Jednotlivé úspěšnosti již byly podrobně rozebrány v příslušných kapitolách. Kromě 

modelu IN01, který jako jediný vykazoval vyrovnané přesnosti pro bankrotní i aktivní 

podniky, byly všechny ostatní modely krajně nevybalancované. Tserngův model  

by mohl dosahovat lepší přesnosti na analyzovaném vzorku v případě změny konstanty, 

nicméně v podobách od svých autorů nepracovaly tyto modely podle očekávání. 

Alespoň je podtrhnuta důležitost a smysluplnost vytvoření nového modelu. Jak je vidět 

v tabulce 35 níže, model vykazuje celkovou úspěšnost ve výši 79,62 %. Tato úspěšnost 

je druhou nejlepší napříč testovanými modely, avšak vzhledem ke skutečnosti obří 

nevyrovnanosti je reálně srovnání pouze s modelem IN01, který vykazuje podobně 

rovnovážné hodnoty pro obě skupiny podniků a zde je rozdíl skoro 30 %. Ve srovnání 

s originálními hodnotami historických modelů se nicméně hodnota 79,62% jeví velmi 

dobře. V tabulce 35 jsou úspěšnosti vybraných analyzovaných modelů pro poslední 

dostupný rok seřazeny sestupně od modelů s nejlepší rozlišovací schopností. Pro lepší 

pochopení výsledných hodnot jsou zobrazeny i dílčí úspěšnosti pro rozlišování 

aktivních a bankrotních podniků, které podtrhují nízkou vypovídající schopnost  

na analyzovaném vzorku právě z důvodu velké nevyrovnanosti.  

Tabulka 35: Porovnání úspěšnosti analyzovaných modelů 

Porovnání úspěšností analyzovaných modelů 

Model Aktivní Bankrotní Celková 

Tserng 99,31% 20,78% 95,14% 

FAK 49,64% 93,68% 51,24% 

IN01 50,03% 54,55% 50,26% 

Ohlson 24,59% 98,78% 27,14% 

Alt-Sab 2,48% 84,71% 6,09% 

Model 2 79,82% 75,00% 79,62% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus   
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena ve své podstatě na bankrotní modely, tedy modely 

schopné rozlišit aktivní a bankrotní podnik pouze na základě finančních ukazatelů. 

Vzhledem ke skutečnosti, kdy neustále vznikají nové a nové podniky, je přirozené,  

že řada těchto podniků se nedokáže dlouhodobě udržet v chodu a po nějakém čase 

dospěje do dále neudržitelné situace. Je tedy přirozené se tím zabývat podrobněji.  

V teoretické části jsou vysvětleny důležité pojmy k celému tématu, jejichž znalost  

je stěžejní pro pochopení problematiky práce.  

V další kapitole je vysvětlen způsob testování pěti vybraných bankrotních modelů  

a následně je proveden test jejich rozlišovacích schopností na analyzovaném vzorku dat. 

Výsledné hodnoty jsou poté porovnány s těmi deklarovanými od původních autorů  

a patřičně okomentovány.  

Dále už se diplomová práce dostává k tvorbě nového modelu. Poznatky s analyzování 

již existujících modelů jsou využity pro odvození modelu statisticko-matematickou 

metodou, konkrétně diskriminační analýzou, která byla provedena na ukazatelích 

vykazující nízkou korelaci mezi sebou. Pozitivních výsledků dosáhly hned dva modely, 

které byly náležité popsány a testovány a následně byl vybrán ten vykazující lepší 

hodnoty. Úspěšnost rozlišení aktivních a bankrotních modelů vytvořeného modelu byla 

následně porovnána s již existujícími modely, jejichž rozlišovací schopnost byla 

testována na začátku této práce.   

Výsledný model dosahuje přesnosti zařazení aktivních podniků ve výši 79,82 %  

a přesnosti zařazení bankrotních modelů ve výši 75,00 %. Velmi přívětivá je skutečnost, 

že model dokáže rozlišit aktivní i bankrotní podniky s podobnou úspěšností. Této 

vlastnosti nebylo bohužel dosaženo při testování původních modelů. Rozlišovací 

schopnost převyšující 79 % je rovněž relativně standartní při porovnání s původními 

úspěšnostmi historických modelů, tudíž je tento model smysluplný. Důležité je držet  

na paměti, že tento model je vytvořený pouze na hodnotách stavebních podniků, tudíž 

jeho rozlišovací schopnost v jiném průmyslovém odvětví pravděpodobně bude 

dosahovat jiných výsledků.  

 

 

  



 

78 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 

ALTMAN, E. I. a G. SABATO. Modeling credit risk for SMEs: Evidence from US 

market [online] 2006. [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c2974c

03-ce1b-4a99-ae28-186f5eac5c4c%40sessionmgr103&vid=5&hid=101  

 

ANAESTHETIST. The Magnificent ROC. Anaesthetist.com [online]. © 2011 [cit. 

2017-02-22]. Dostupné z: http://www.anaesthetist.com/mnm/stats/roc/Findex.htm  

 

AVENHUIS, J. O. Testing the generalizability of the bankruptcy prediction models of 

Altman, Ohlson and Zmijewski for Dutch listed and large non-listed firms [online]. 

2013. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: 

https://essay.utwente.nl/64326/1/MSc_Oude%20Avenhuis.pdf   

 

BEAVER, W. H. Financial Ratios as Prediction of Failure [online]. 1966. [cit. 2017-

02-20]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=966ea30

8-0f6d-45dc-b3b8-

c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#

AN=6415641&db=bth  

 

BUSINESSVIZE. Altmanův index vám řekne, jestli zkrachujete. Businessvize.cz 

[online]. © 2010-2011 [cit. 2017-02-11]. Dostupné z: 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/altmanuv-index-vam-rekne-jestli-

zkrachujete  

 

ČÁMSKÁ, D. Bankrotní modely tranzitivních zemí. Trendy v podnikání [online]. 

4/2012, s. 12 [cit. 2017-02-15]. ISSN 1805-0603. Dostupné z:  

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/16238/1/Camska.pdf  

 

FARLEX. Bankruptcy. Thefreedictionary.com [online]. © 2003-2017 [cit. 2017-02-10]. 

Dostupné z: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/bankruptcy   

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c2974c03-ce1b-4a99-ae28-186f5eac5c4c%40sessionmgr103&vid=5&hid=101
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c2974c03-ce1b-4a99-ae28-186f5eac5c4c%40sessionmgr103&vid=5&hid=101
http://www.anaesthetist.com/mnm/stats/roc/Findex.htm
https://essay.utwente.nl/64326/1/MSc_Oude%20Avenhuis.pdf
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6415641&db=bth
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6415641&db=bth
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6415641&db=bth
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6415641&db=bth
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/altmanuv-index-vam-rekne-jestli-zkrachujete
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/altmanuv-index-vam-rekne-jestli-zkrachujete
https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/16238/1/Camska.pdf
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/bankruptcy


 

79 

 

 

FRYDMAN, H., E. I. ALTMAN a D. KAO. Introducing Recursive Partitioning for 

Financial Classification: The Case of Financial Distress [online]. 1985. [cit. 2017-02-

19]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=966ea30

8-0f6d-45dc-b3b8-

c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#

AN=0786536&db=eoh  

 

GREEN, D. M. a J. A. SWETS. Signal detection theory and psychophysics. New York: 

Krieger Publishing, 1966. ISBN 0882751395.  

http://people.stern.nyu.edu/ealtman/ModelingCreditRiskforSMEs%20.pdf  

 

GRICE, J. S. and M. T. DUGAN. The limitations of bankruptcy prediction models: 

Some cautions for the researchers. Review of Quantitative Finance and Accounting. 

2001, vol. 17, no. 2, s. 151-166. ISSN 1573-7179. 

 

JARKOVSKÝ, J. a S. LITTNEROVÁ. Vícerozměrné statistické metody: diskriminační 

analýza [online]. [cit. 2017-05-06] Dostupné z: 

http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-prednasky/vicerozmerne-statisticke-

metody/VSM-08.pdf  

 

KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-526-5. 

 

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní 

průvodce s příklady. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-

247-4456-8. 

 

NEUMAIEROVA, I., a I. NEUMAIER. Index IN05. In: ČERVINEK, P. (ed.). Evropské 

finanční systémy. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3753-9. 

 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=0786536&db=eoh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=0786536&db=eoh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=0786536&db=eoh
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=966ea308-0f6d-45dc-b3b8-c19b14fbcc32%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=0786536&db=eoh
http://people.stern.nyu.edu/ealtman/ModelingCreditRiskforSMEs%20.pdf
http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-prednasky/vicerozmerne-statisticke-metody/VSM-08.pdf
http://www.iba.muni.cz/esf/res/file/bimat-prednasky/vicerozmerne-statisticke-metody/VSM-08.pdf


 

80 

 

ODEHNALOVÁ, K. Analýza vlastností bankrotního modelu Zmijewski. Plzeň, 2013. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd.  

 

OPENi. Computational Prediction of Protein-Protein Interaction Networks: Algo-rithms 

and Resources. openi.nlm.nih.gov/index.php [online]. ©2017 [cit. 2017-05-06]. 

Dostupné z: https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3861891_CG-14-

397_F10&req=4  

 

PING TSERNG, H. a kol. Prediction of default probability for construction firms using 

the logit model [online]. 2014. [cit. 2017-02-18]. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2013.801886  

 

POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou 

práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-348-X. 

 

RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada 

Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. 

 

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5534-2. 

 

SŮVOVÁ, H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha: 

Bankovní institut, 1999. ISBN 80-726-5027-0. 

 

ŠPIČKA, J. The financial condition of the construction companies before bankruptcy. 

European Journal of Business and Management. 2013, vol. 5, no. 23, s. 160-166. ISSN 

2222-2839. 

 

YCHARTS. Springate score. Ycharts.com [online]. ©2017 [cit. 2017-02-16]. Dostupné 

z: https://ycharts.com/glossary/terms/springate_score  

 

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3861891_CG-14-397_F10&req=4
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3861891_CG-14-397_F10&req=4
http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2013.801886
https://ycharts.com/glossary/terms/springate_score


 

81 

 

Zákon č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ze dne 30. 

března 2006.  

 

 

  



 

82 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Čistý pracovní kapitál .................................................................................. 20 

Obrázek 2: Model FAK .................................................................................................. 39 

Obrázek 3: ROC křivky .................................................................................................. 45 

Obrázek 4: Model FAK .................................................................................................. 51 

Obrázek 5: ROC křivky pro modely Ohlson a Tserng ................................................... 62 

Obrázek 6: ROC křivky pro modely Altman-Sabato a IN01 .......................................... 63 

Obrázek 7: ROC křivky pro model 1  ............................................................................. 69 

Obrázek 8: ROC křivky pro model 2  ............................................................................. 74 

 

  



 

83 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Tserng - aktivní podniky ............................................................................... 53 

Tabulka 2: Tserng - bankrotní podniky .......................................................................... 54 

Tabulka 3: Tserng - celková úspěšnost ........................................................................... 54 

Tabulka 4: Tserng - původní oblast ................................................................................ 55 

Tabulka 5: Ohlson - aktivní podniky .............................................................................. 55 

Tabulka 6: Ohlson - bankrotní podniky .......................................................................... 55 

Tabulka 7: Ohlson - celková úspěšnost .......................................................................... 56 

Tabulka 8: Ohlson - úspěšnost původního modelu ......................................................... 56 

Tabulka 9: FAK - aktivní podniky .................................................................................. 57 

Tabulka 10: FAK - bankrotní podniky ........................................................................... 57 

Tabulka 11: FAK - celková úspěšnost ............................................................................ 58 

Tabulka 12: FAK - úspěšnost původního modelu .......................................................... 58 

Tabulka 13: Altman-Sabato - aktivní podniky ............................................................... 59 

Tabulka 14: Altman-Sabato - bankrotní podniky ........................................................... 59 

Tabulka 15: Altman-Sabato - celková úspěšnost ............................................................ 59 

Tabulka 16: Altman-Sabato - úspěšnost původního modelu .......................................... 60 

Tabulka 17: IN01 - aktivní podniky ............................................................................... 60 

Tabulka 18: IN01 - bankrotní podniky ........................................................................... 61 

Tabulka 19: IN01 - celková úspěšnost ............................................................................ 61 

Tabulka 20: IN01 - úspěšnost původního modelu .......................................................... 61 

Tabulka 21: plocha pod křivkou pro modely Ohlson a Tserng ...................................... 63 

Tabulka 22: Plocha pod křivkou pro modely Altman-Sabato a IN01 ............................ 63 

Tabulka 23: Model 1 - diskriminační funkční analýza ................................................... 65 

Tabulka 24: Model 1 - klasifikační matice ..................................................................... 66 

Tabulka 25: Model 1 - klasifikační funkce ..................................................................... 66 

Tabulka 26: Model 1 – trénovací vzorek ........................................................................ 67 

Tabulka 27: Model 1 - testovací vzorek ......................................................................... 68 

Tabulka 28: Model 1 - plocha pod křivkou .................................................................... 69 

Tabulka 29: Model 2 - diskriminační funkční analýza ................................................... 70 

Tabulka 30: Model 2 - klasifikační matice ..................................................................... 71 

Tabulka 31: Model 2 - klasifikační matice ..................................................................... 71 



 

84 

 

Tabulka 32: Model 2 - trénovací vzorek ......................................................................... 72 

Tabulka 33: Model 2 - testovací vzorek ......................................................................... 73 

Tabulka 34: Model 2 - plocha pod křivkou .................................................................... 74 

Tabulka 35: Porovnání úspěšnosti analyzovaných modelů ............................................ 76 

 

  



 

85 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: CD s daty a tabulkami vytvořenými v MS Excel .............................................. I 

Příloha 2: Spearmanova korelace pro proměnné 3 – 10 .................................................... I 

Příloha 3: Spearmanova korelace pro proměnné 11 – 18 ................................................ II 

Příloha 4: Spearmanova korelace pro proměnné 19 – 27 ............................................... III 

Příloha 5: Seznam ukazatelů použitých pro tvorbu modelu ........................................... IV



 

I 

 

Příloha 1: CD s daty a tabulkami vytvořenými v MS Excel 

Příloha 2: Spearmanova korelace pro proměnné 3 – 10  

 

 



 

II 

 

Příloha 3: Spearmanova korelace pro proměnné 11 – 18 

 

 



 

III 

 

Příloha 4: Spearmanova korelace pro proměnné 19 – 27 

 



 

IV 
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prom3 Tserng VAR1 - Běžná Likvidita (Current Ratio): current assets/current liabilities  

prom4 
Tserng VAR7- poměr cizího kapitálu (debt ratio): 
(current liabilities + non-current liabilities)/Total assets 

prom5 Tserng VAR15 - obrat celkových aktiv (Turnover of total assets): Sales/Total assets 

prom6 Tserng VAR17 - Rentabilita aktiv (Return of assets - ROA): EBIT/Total assets 

prom7 Ohlson X2 - celkový dluh/ celková aktiva (total liabilities/total assets)  

prom8 Ohlson X3 - pracovní kapitál/celková aktiva (working capital/total assets) 

prom9 Ohlson X4 - krátkodobé dluhy/oběžná aktiva (current liabilities/current assets) 

prom10 Ohlson X5 - =1 if total liabilities exceed total assets, 0 otherwise 

prom11 Ohlson X6 - čistý zisk/celkvá aktiva (net income/total assets) 

prom12 
Ohlson X7 - (čistý zisk + odpisy)/celkové dluhy  
((funds provided by operations)/total liabilities) 

prom13 Ohlson X8 - 1 if net income was negative for last two years, 0 otherwise 

prom14 Ohlson X9 - změna čistého zisku = (〖NI〗_t- 〖NI〗_(t-1))/(|〖NI〗_t |+ |〖NI〗_(t-1) |) 

prom15 FAK - cash flow/celkové dluhy (cash flow/total debt) 

prom16 FAK - nerozdělený zisk/celková aktiva (retained Earnings/total assets) 

prom17 FAK - Celkové dluhy/celková aktiva (total debt/total assets) 

prom18 FAK - peníze/tržby (cash/total sales) 

prom19 ALT-SAB - EBITDA/celková aktiva (EBITDA/total assets) 

prom20 
ALT-SAB - krátkodobý dluh/účetní hodnota vlastního kapitálu 
(short term debt/equity book value) 

prom21 ALT-SAB - zadržený zisk/celková aktiva (retained earnings/total assets) 

prom22 ALT-SAB - peníze/celková aktiva (cash/total assets) 

prom23 ALT-SAB - EBITDA/výdaje za úroky (EBITDA/interest expenses) 

prom24 IN01 aktiva/cizí zdroje 

prom25 IN01 ebit/nákladové úroky year-1 

prom26 IN01 EBIT/aktiva 

prom27 IN01 výnosy/aktiva 

 


