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Využití vybraných bankrotních modelů k predikci bankrotu ve stavebnictví 
Pavla Srbová 
 
Abstrakt 
Článek je zaměřen na ověření možnosti využití vybraných bankrotních modelů (Altmanův model, 
Tafflerův model, Springate model, Zmijewského model a index IN05) na vzorku dat malých a středních 
podniků z oboru stavebnictví z České republiky. Analyzované modely se ukázaly jako nevhodné k 
predikci bankrotu stavebních podniků z České republiky, výjimkou je Zmijewského model, který rok 
před bankrotem správně klasifikoval 85,71 % z analyzovaných bankrotních podniků, a pro data 
aktivních podniků z roku 2015 byla zjištěna spolehlivost 68,58 %.  

Klí čová slova 
Altmanův model, bankrot, bankrotní model, Česká republika, IN05, Springate model, stavebnictví, 
Tafflerův model, Zmijewkého model  

Úvod do problematiky 
Cílem bankrotních modelů je posoudit finanční zdraví podniku, predikovat bankrot. Bankrot lze 
považovat za jednu z forem úpadku. Úpadek je neschopnost dlužníka platit své závazky vůči věřitelům. 
Častým způsobem řešení úpadku je konkurz. Konkurz je poměrným uspokojením pohledávek věřitelů 
z výnosů z majetkové podstaty. Konkurz jako formu řešení úpadku považujeme za synonymum pro 
bankrot (Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, §1, §244; Grice, Dugan, 2001). 

Bankrotní modely představují soustavu ukazatelů, z nichž každý má jinou váhu. Pracují s předpokladem, 
že podnik s finančními problémy lze odhalit již několik let před bankrotem. Každý model kombinuje 
jiná data z finanční analýzy a stanovuje pravidla pro jejich interpretaci. Výhodou těchto modelů je jejich 
jednoduchá aplikace. Výsledkem modelu pro daný subjekt je jedna číselná charakteristika, podle které 
je podnik ohodnocen. Důležitá je správná interpretace výsledné hodnoty. Ke tvorbě modelů se využívají 
vzorky vybraných podniků. Tyto vzorky obsahují finančně zdravé a zbankrotované podniky (Růčková, 
2010; Kuběnka; 2015). 

Ke zlepšení vypovídací schopnosti bankrotních modelů dochází s růstem objemu dat a růstem délky 
časového úseku, za který jsou data dostupná. K udržení míry spolehlivosti modelu je nezbytné stále ho 
aktualizovat o nová data (Hafiz a spol., 2015). 

Ke tvorbě modelů se používají statistické metody a „strojové učení“ („machine learning“). Nejčastěji se 
ze statistických nástrojů používá vícerozměrná diskriminační analýza a logit analýza, vhodné je využít 
nástroje umělé inteligence jako jsou například neuronové sítě (Hafiz a spol., 2015).  

Predikce bankrotu je systémem včasného varování pro ty, kteří mu mohou ještě zabránit, predikci 
využívají také poskytovatelé úvěrů. Věřitelé mohou využít modely k odhadu pravděpodobnosti selhání 
daného podniku. Může to být rozhodující faktor, zda poskytnout úvěr. Predikce bankrotu je důležitá pro 
vlastníky, shareholdery, manažery, zaměstnance, věřitele, dodavatele, klienty, společnost a vládu 
(Zopounidis, 1998). 
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Situace v České republice 

Od roku 1990 vzniklo na území ČR více než 580 tis. obchodních společností a zaniklo téměř 95 tis. z 
nich. V současnosti je skutečně aktivních cca 345 tis. společností. V letech 1990 až 2016 bylo podáno 
více než 40 000 návrhů na konkurz, z těchto návrhů na konkurz zanikla více než polovina společností. 
Od roku 2015 klesá mírně počet konkursů (Pirohanič, 2017). 

 

Graf 2 - Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankrot obchodních společností, převzato z CRIF – 
Czech Credit Bureau, tisková zpráva z 6. 9. 2017 

 

V roce 2017 doposud vzniklo (leden až říjen včetně) 17,5 tisíc obchodních společností., za stejnou dobu 
pak zaniklo 9,5 tisíc obchodních společností, ale pouze 657 z nich zbankrotovalo. Podíl počtu bankrotů 
na zaniklých společnostech klesá. V roce 2014 byl tento podíl ve výši 22 %, v roce 2015 klesl na 
necelých 14 %. Klesající počet bankrotů a narůstající počet zaniklých společností vede k poklesu podílu 
bankrotů na zaniklých společnostech.(CRIF, tisková zpráva z 30. 11. 2017). 

Počet insolvenčních návrhů je ovlivněn kulturními, mikroekonomickými, legislativními a 
makroekonomickými faktory. Podle Jakubíka a Škerlíkové (2014) je míra úpadku českých podniků je 

Tabulka 4 - Srovnání společností, které prošly nebo prochází bankrotem, a zániků obchodních společností, 
převzato z Pirohanič, Insolvence v ČR, 2017) 
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ovlivněna změnami tempa růstu reálné spotřeby a investic, reálné zahraniční poptávky, reálných mezd, 
reálných úrokových sazeb a nominálního měnového kurzu. 

Situace ve stavebnictví 
Stavebnictví je v České republice důležitým průmyslovým odvětvím. Podíl stavebnictví na HDP je 
kolem 7 %. Toto odvětví bylo výrazně negativně ovlivněno ekonomickou krizí v roce 2008. Důvodem, 
proč měla krize na stavebnictví tak velký vliv je, že více než 50 % investic do stavebních projektů je z 
veřejných prostředků, veřejné investice vlivem krize výrazně poklesly. V roce 2014 došlo po pěti letech 
poklesu k meziročnímu nárůstu stavební produkce (MPO, 2015). 

 

Graf 3 - Roční míry vzniků a zániků u obchodních společností ve stavebnictví, převzato z 
Pirohanič, 2017 z 30.6.2017 

 

Podle studie z roku 2013 zabývající se příznaky bankrotu českých stavebních společností bylo zjištěno, 
že hlavním důvodem bankrotu je špatné hospodaření podniků. Analýzou vzorku vybraných podniků pro 
rok 2010 (81 aktivních podniků a 81 podniků, které zbankrotovaly v období 1/2011 až 5/2013) byly 
zjištěny významné rozdíly ve finančních ukazatelích pro stavební podniky směřující k bankrotu a pro 
finančně zdravé stavební podniky. Tato analýza byla ovlivněna finanční krizí, kdy v letech 2008 až 2012 
vzrostl počet bankrotů stavebních podniků na trojnásobek (hlavním důvodem byl nedostatek veřejných 
zakázek). Stavební společnosti používají poměrně málo vlastních aktiv. Podniky si často hmotný 
majetek pronajímají. Studie potvrdila předpoklad, že menší společnosti jsou zranitelnější než vetší 
společnosti. Stavební podniky před bankrotem mají nedostatečnou likviditu a zápornou rentabilitu aktiv. 
Průměrná výše dlouhodobé ziskovosti je vysoce negativní (medián -14,9 %). Zadluženost u 
bankrotujících společností byla více než 100 %. Podniky, které nejsou finančně zdravé, mají také 
záporný kapitál, nedostatek aktiv na splácení dluhů, vysoké krátkodobé závazky i pohledávky 
(problémem jsou hlavně nedobytné pohledávky), vysoký podíl bankovních úvěrů a půjček. Ve 
stavebnictví jsou často využívány úvěry od dodavatelů, které podniky nejsou v krizi schopny splácet. 
Dochází tak k přesunu krize do dalších odvětví. Podniky před bankrotem často prodávají svůj 
dlouhodobý majetek a neužitečná aktiva (Špička, 2013). 

Stavebnictví má svá specifika, které ho odlišují od jiných odvětví a způsobují větší náchylnost podniků 
k bankrotu. Jedná se o tvorbu jedinečných projektů, dlouhou dobu na jejich dokončení, obtížnost celého 
procesu, zapojování různých týmů spojujících různé druhy společností a v neposlední řadě nejistota a 
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risk spojený se stavebnictvím. Bankroty stavebních společností jsou také způsobeny globalizací, 
rostoucí konkurencí a regulacemi (Horta, Camanho, 2013). 

I přes veškeré snahy autorů, není zatím žádný model natolik ideální, aby dokázal spolehlivě predikovat 
bankrot stavebních podniků (Hafiz a spol., 2015). 

Cíl 
Cílem článku je ověřit možnost využití vybraných bankrotních modelů na datech stavebních podniků 
působících v České republice k predikci bankrotu. Modely jsou použitelné za předpokladu, že dokáží s 
vysokou pravděpodobností identifikovat finančně zdravé (aktivní) podniky a podniky ohrožené 
bankrotem (bankrotní podniky). 

Metodika 
Analyzovaný vzorek obsahuje data 4 420 podniků, z toho je 177 podniků bankrotních. Data pochází z 
databáze Amadeus.  

Pro data platí následující kritéria: 

1. Podniky jsou z oboru stavebnictví. 

2. Podniky jsou z České republiky. 

3. Podniky patří do kategorie malých a středních podniků (tržby < 1 mil. €, aktiva < 2 mil. 

€, počet zaměstnanců < 15). 

4. Podniky jsou aktivní nebo bankrotní, tj. ty, které ukončily svou činnost bankrotem (při 

výpočtu tyto dvě kategorie analyzujeme odděleně). 

Pro bankrotní podniky byla použita data z finančních výkazů za pět let před bankrotem podniků, 
pro aktivní podniky byla použita data z finančních výkazů za posledních pět let (2011 až 2015).  Počet 
podniků zahrnutých do výpočtu se v jednotlivých letech liší z důvodu nedostupnosti některých dat. 
Přesné údaje o počtu podniků zahrnutých do výpočtu daného modelu v daném roce jsou uvedeny v 
tabulce u jednotlivých modelů. 

Analyzovanými modely jsou Altmanův model, index IN05, Springate model, Tafflerův model a 
Zmijewského model. Modely jsou přestaveny společně s výsledky. Jejich vhodnost byla testována na 
základě jejich přesnosti. Přesnost je definována jako poměr mezi správně klasifikovanými případy a 
celkovým počtem případů. Absolutní četnost je počet správně či špatně určených podniků a relativní 
četnost je procentuální vyhodnocení přesnosti. Při vyhodnocení přesnosti daného modelu vznikají chyby 
prvního a druhého druhu. Chyba prvního druhu je chyba, kdy podnik zbankrotoval, ale model ho 
vyhodnotil jako finančně zdravý. Chyba druhého druhu je chyba, kdy je finančně zdravý podnik 
vyhodnocen jako bankrotní (Horta, Camanho 2013; Tserng a kol., 2014) 

Charakteristika vybraných bankrotních modelů a testování jejich přesnosti 
Tato část je věnována stručné charakteristice vybraných bankrotních modelů a výpočtu přesnosti těchto 
modelů na datech stavebních podniků z České republiky.  

Revidovaný Z´ score model 
Z´ score model vychází z původního Altmanova modelu. Byl vytvořen v roce 1983 pro společnosti, 
které nemají veřejně obchodovatelné akcie. (Altman, 2000; Kanapickiene, Marcinkevičius, 2015). 

Z' = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5 

X1=WC(pracovní kapitál)/TA(celková aktiva); X2=RE(nerozdělený zisk)/TA, X3=EBIT/TA, 
X4=BVE(účetní hodnota vlastního kapitálu)/TL(cizí zdroje), X5=S(tržby)/TA 

Z' > 2,9 bezpečná zóna, 1,23 < Z' ≤ 2,9 šedá zóna, Z' ≤ 1,23 podnik je ohrožen bankrotem 
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PŘESNOST PRO BANKTORNÍ PODNIKY 

Rok   T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 72 65 44 26 64 

špatně určeno [ks] 28 24 34 53 27 

celkem [ks] 100 89 78 79 91 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 46,45 41,40 29,53 18,84 49,23 

špatně určeno [%] 18,06 15,29 22,82 38,41 20,77 

celkem [%] 64,52 56,69 52,35 57,25 70,00 

       

Šedá zóna 
počet [ks] 55 68 71 59 39 

procento [%] 35,48 43,31 47,65 42,75 30,00 

Počet podniků celkem počet [ks] 155 157 149 138 130 

 

Tabulka 5 - Přesnost pro bankrotní podniky (Altmanův model), výpočet pro 5 let do bankrotu, 
vlastní zpracování z dat databáze Amadeus 
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PŘESNOST PRO BONITNÍ PODNIKY 

Rok   2015 2014 2013 2012 2011 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 2 635 2 262 1 985 1 871 1 735 

špatně určeno [ks] 319 391 433 402 359 

celkem [ks] 2 954 2 653 2 418 2 273 2 094 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 63,13 56,56 53,42 53,97 53,20 

špatně určeno [%] 7,64 9,78 11,65 11,60 11,01 

celkem [%] 70,77 66,34 65,07 65,56 64,21 

              

Šedá zóna 
počet [ks] 1 220 1 346 1 298 1 194 1 167 

procento [%] 29,23 33,66 34,93 34,44 35,79 

Počet podniků celkem počet [ks] 4 174 3 999 3 716 3 467 3 261 

 

Tabulka 6 - Přesnost pro bonitní podniky za poslední 5 let (Altmanův model), 2015 až 2011, dle 
vlastního zpracování z dat databáze Amadeus 

Ve všech sledovaných letech model klasifikoval správně méně než 50 % bankrotních podniků, model 
má pro bankrotní podniky horší vypovídací schopnost než je náhodný výběr. Velké množství z 
analyzovaných podniků bylo modelem zařazeno do šedé zóny. Rok před bankrotem vyhodnotil model 
správně 46,45 % bankrotních podniků a 35,48 % bylo v šedé zóně. Procento správně klasifikovaných 
podniků s rostoucím počtem let do bankrotu klesá, výjimkou je pátý rok před bankrotem, kdy bylo 
správně klasifikováno 49,23 % bankrotních podniků. Pro bonitní podniky byly zjištěny lepší výsledky 
než pro bankrotní. V roce 2015 bylo modelem správně klasifikováno 63,13 % podniků a do šedé zóny 
bylo zařazeno 29,23 % podniků. V předcházejících letech se míra správné klasifikace pohybovala těsně 
nad hranicí 50 %. 

Springate model 
Springate model byl vytvořen v roce 1978. Model vychází z Altmanova modelu (Imanzadeh a spol., 
2011; Kanapickiene, Marcinkevičius, 2015). 

X = 1,3 * X1 + 3,07 * X2 + 0,66 * X3 + 0,4 * X4 

X1=WC/TA, X2=EBIT/TA, X3= EBT/CL(krátkodobé závazky), X4=S/TA 

X < 0,862 podnik je ohrožen bankrotem 
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PŘESNOST PRO BANKTORNÍ PODNIKY 

Rok   T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 96 96 76 55 46 

špatně určeno [ks] 58 61 73 83 84 

celkem [ks] 154 157 149 138 130 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 62,34 61,15 51,01 39,86 35,38 

špatně určeno [%] 37,66 38,85 48,99 60,14 64,62 

celkem [%] 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka 7 - S Přesnost pro bankrotní podniky (Springate model), výpočet pro 5 let do bankrotu, 
vlastní zpracování z dat databáze Amadeus 

PŘESNOST PRO BONITNÍ PODNIKY 

Rok   2015 2014 2013 2012 2011 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 3262 2949 2526 2297 2291 

špatně určeno [ks] 904 1038 1184 1160 960 

celkem [ks] 4166 3987 3710 3457 3251 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 78,30 73,97 68,09 66,44 70,47 

špatně určeno [%] 21,70 26,03 31,91 33,56 29,53 

celkem [%] 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka 8 - Přesnost pro bonitní podniky 2011 až 2015 (Springate model) dle vlastního zpracování 
z dat databáze Amadeus 

Model správně vyhodnotil 62,34 % podniků rok před bankrotem. Se zvyšujícím se počtem let do 
bankrotu míra správné klasifikace klesá, již 3 roky před bankrotem je ve výši 51 %. Pro bonitní podniky 
byla stejně jako v případě Altmanova modelu spolehlivost vyšší, než pro bankrotní. V roce 2015 je míra 
správné klasifikace aktivních podniků 78,30 %. Výše chyby II. druhu se ve sledovaném období 
pohybuje mezi 20 % a 30 %. 

Taffler ův model 
Tafflerův model byl publikován v roce 1973. Vychází z Altmanova modelu (Kanapickiene, 
Kanapickiene, Marcinkevičius, 2015). 

X = 0,53 * X1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4 

X1=EBT/CL, X2 =CA (oběžná aktiva)/TL, X3=CL/TA, X4=S/TA 

X > 0,3 bezpečná zóna, 0,2 < X ≤ 0,3 šedá zóna, X ≤ 0,2 podnik je ohrožen bankrotem 
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PŘESNOST PRO BANKTORNÍ PODNIKY 

Rok   T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 15 19 10 7 7 

špatně určeno [ks] 125 125 128 125 118 

celkem [ks] 140 144 138 132 125 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 9,74 12,10 6,71 5,07 5,38 

špatně určeno [%] 81,17 79,62 85,91 90,58 90,77 

celkem [%] 90,91 91,72 92,62 95,65 96,15 

       

Šedá zóna 
počet [ks] 14 13 11 6 5 

procento [%] 9,09 8,28 7,38 4,35 3,85 

Počet podniků celkem počet [ks] 154 157 149 138 130 

 

Tabulka 9 - Spolehlivost pro bankrotní podniky (Tafflerův model), výpočet pro 5 let do bankrotu, 
vlastní zpracování z dat databáze Amadeus 

 

PŘESNOST PRO BONITNÍ PODNIKY 

Rok   2015 2014 2013 2012 2011 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 3925 3656 3340 3097 2969 

špatně určeno [ks] 146 192 243 236 169 

celkem [ks] 4071 3848 3583 3333 3138 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 94,22 91,70 90,03 89,59 91,33 

špatně určeno [%] 3,50 4,82 6,55 6,83 5,20 

celkem [%] 97,72 96,51 96,58 96,41 96,52 

  
     

Šedá zóna 
počet [ks] 95 139 127 124 113 

procento [%] 2,28 3,49 3,42 3,59 3,48 

Počet podniků celkem počet [ks] 4166 3987 3710 3457 3251 

 

Tabulka 10 - Přesnost pro bonitní podniky 2011 až 2015 (Tafflerův model) dle vlastního 
zpracování z dat databáze Amadeus 

Rok před bankrotem model správně klasifikoval 9,74 % bankrotních podniků a do šedé zóny bylo 
zařazeno 9,09 % bankrotních podniků. V ostatních sledovaných letech zůstává vypovídací schopnost na 
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téměř stejné úrovni. Spolehlivost modelu pro aktivní podniky je ve všech sledovaných letech kolem 90 
%. V roce 2015 bylo modelem správně klasifikováno 94,22 % podniků, do šedé zóny bylo zařazeno 
2,28 % aktivních podniků.  

Zmijewského model 

Zmijewského model byl publikován v roce 1984 (Grice, Dugan, 2001; Avenhius, 2013). 

X = – 4,3 – 4,5 * X1 + 5,7 * X2 + 0,004 * X3 

X1=EAT/TA, X2=TL/TA, X3 = CA/CL 

Po zjištění výsledné hodnoty X vypočteme pravděpodobnost pomocí vzorce: 

P = 1 / (1+exp-x) 

0 ≤ P ≤ 0,5 bezpečná zóna, 0,5 < P ≤ 1 podnik ohrožen bankrotem 

PŘESNOST PRO BANKTORNÍ PODNIKY 

Rok   T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 132 126 111 89 82 

špatně určeno [ks] 22 31 38 49 48 

celkem [ks] 154 157 149 138 130 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 85,71 80,25 74,50 64,49 63,08 

špatně určeno [%] 14,29 19,75 25,50 35,51 36,92 

celkem [%] 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka 11 - Přesnost pro bankrotní podniky (Zmijewského model), výpočet pro 5 let do 
bankrotu, vlastního zpracování z dat databáze Amadeus 

PŘESNOST PRO BONITNÍ PODNIKY 

Rok   2015 2014 2013 2012 2011 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 2857 2574 2346 2230 2165 

špatně určeno [ks] 1309 1413 1364 1227 1086 

celkem [ks] 4166 3987 3710 3457 3251 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 68,58 64,56 63,23 64,51 66,59 

špatně určeno [%] 31,42 35,44 36,77 35,49 33,41 

celkem [%] 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka 12 - Přesnost pro bonitní podniky 2011 až 2015 (Zmijewského model) dle vlastního 
zpracování z dat databáze Amadeus 

Rok před bankrotem model správně klasifikoval 85,71 % z analyzovaných bankrotních podniků. 
Spolehlivost klesá s přibývajícím počtem let do bankrotu, dva roky před bankrotem je správně 
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vyhodnoceno 80,25 %, tři roky před bankrotem 74,5 % z bankrotních podniků. Spolehlivost pro bonitní 
podniky se pohybuje mezi 60 % a 70 %. Pro data aktivních podniků z roku 2015 byla spolehlivost 68,58 
%.  

Index IN05 
Index IN05 je model z roku 2005 a je aktualizací Indexu IN01 z roku 2001 (Neumaierová, Neumaier, 
2005). 

IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 

X1=TA/TL, X2=EBIT/nákladové úroky (X2 se omezuje hodnotou 9 shora), X3=EBIT/TA, 
X4=S/TA, X5=CA/CL) 

IN05 > 1,6 bezpečná zóna, 0,9 < IN05 ≤ 1,6 šedá zóna, IN05 ≤ 0,9 podnik ohrožen bankrotem 

PŘESNOST PRO BANKTORNÍ PODNIKY 

Rok   T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 106 98 81 66 50 

špatně určeno [ks] 15 19 18 33 29 

celkem [ks] 121 117 99 99 79 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 68,83 62,42 54,36 47,83 38,46 

špatně určeno [%] 9,74 12,10 12,08 23,91 22,31 

celkem [%] 78,57 74,52 66,44 71,74 60,77 

       

Šedá zóna 
počet [ks] 33 40 50 39 51 

procento [%] 21,43 25,48 33,56 28,26 39,23 

Počet podniků celkem počet [ks] 154 157 149 138 130 

 

Tabulka 13 - Přesnost pro bankrotní podniky (model IN05), výpočet pro 5 let do bankrotu, vlastní 
zpracování z dat databáze Amadeus 
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PŘESNOST PRO BONITNÍ PODNIKY 

Rok   2015 2014 2013 2012 2011 

Absolutní četnost 

správně určeno [ks] 2098 1726 1407 1280 1279 

špatně určeno [ks] 729 891 1028 1006 801 

celkem [ks] 2827 2617 2435 2286 2080 

Relativní četnost 

správně určeno [%] 50,36 43,29 37,91 37,02 39,34 

špatně určeno [%] 17,50 22,35 27,70 29,09 24,64 

celkem [%] 67,86 65,64 65,62 66,11 63,98 

       

Šedá zóna 
počet [ks] 1339 1370 1276 1172 1171 

procento [%] 32,14 34,36 34,38 33,89 36,02 

Počet podniků celkem počet [ks] 4166 3987 3711 3458 3251 

 

Tabulka 14 - Přesnost pro bonitní podniky 2011 až 2015 (model IN05) dle vlastního zpracování z 
dat databáze Amadeus 

Model správně vyhodnotil 68,83 % bankrotních podniků rok před jejich bankrotem, špatně bylo určeno 
pouze 9,74 % bankrotních podniků, zbytek podniků byl zařazen do šedé zóny. S přibývajícím počtem 
let do bankrotu spolehlivost klesá, 3 roky před bankrotem je pouze 54,36 %. V roce 2015 bylo modelem 
správně klasifikováno 50,36 % aktivních podniků, o rok dříve se jednalo pouze o 43,29 % podniků. 
Velké množství podniků bylo také zařazeno do šedé zóny.  

ZHODNOCENÍ TESTOVANÝCH MODEL Ů 

Na základě výsledků testovaných modelů na analyzovaném vzorku podniků bylo zjištěno, že 
nejlepším z těchto modelů je Zmijewského model, který vykázal celkovou spolehlivost 69,19 %. 
Vzhledem k nepoměru počtu testovaných bankrotních a aktivních podniků (zhruba 150:4 000, počet se 
měnil podle dostupnosti dat pro ukazatele daného modelu) je nutné analyzovat spolehlivost 
bankrotních a aktivních podniků také zvlášť. Výsledky jsou uvedeny v  

Tabulka 15. 

 

MÍRA SPRÁVNÉ KLASIFIKACE PODNIK Ů 

Model Springate Altman Taffler Zmijewski IN05 

Bankrotní [%] 62,34 46,45 9,74 85,71 68,83 

Aktivní [%] 78,30 63,13 94,22 68,58 50,36 

Celkem [%] 77,73 62,53 91,20 69,19 51,02 

 

Tabulka 15 - Porovnání přesnosti testovaných modelů, vlastní zpracování z dat databáze Amadeus 
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V případě Zmijewského modelu byla zjištěna nevyšší míra spolehlivosti po bankrotní podniky ze všech 
testovaných modelů a to ve výši 85,71 % rok před bankrotem. Pro aktivní podniky, pak model vykázal 
také dobrou spolehlivost ve výši 68,58 % v roce 2015. Druhé nejlepší výsledky byly zjištěny v případě 
Springate modelu, který správně určil 62,34 % bankrotních podniků rok před bankrotem a 78,30 % 
aktivních podniků roku 2015.  

Ostatní testované modely – Altmanův model, Tafflerův model a index In05 vykázaly špatné výsledky a 
není vhodné je použít pro predikování bankrotu stavebních podniků v České republice. Míra 
spolehlivosti Altmanova modelu pro bankrotní podniky je pod hranicí 50 %, Tafflerův model má téměř 
nulovou spolehlivost pro bankrotní podniky a index IN05 správně určil pouze 50,36 % aktivních 
podniků v roce 2015. 

 

Závěr 
 

Článek se zabýval analýzou predikční přesnosti vybraných bankrotních modelů. Těmito vybranými 
modely byly Altmanův model, Tafflerův model, index IN05, Springate model a Zmijewského model. 
Analýzou těchto modelů bylo zjištěno, že vhodný pro predikci bankrotu malých a středních podniků v 
oboru stavebnictví v České republice je pouze Zmijewského model. I přesto, že dosahuje z testovaných 
modelů nejlepších výsledků, není jeho spolehlivost dostačující a bylo by ho vhodné použít společně s 
jiným modelem. Na základě zjištěných skutečností je doporučeno vytvořit nový model či upravit 
stávající (například změnou rozsahu šedé zóny či změnou váhy jednotlivých proměnných). 

Pro tvorbu analyzovaných modelů byly využity finanční proměnné, jako jsou ukazatele rentability, 
likvidity či aktivity. Zlepšit kvalitu modelu zle vytvořením modelu pro specifické odvětví a zemi. 
Analyzované modely vznikly z již neaktuálních dat, Springate model byl publikován v roce 1978, Z-
score model v roce 1983, Zmijewského model v roce 1984, Tafflerův model v roce 1977 a index IN05 
v roce 2005, a jsou vytvořeny z dat jiných států (výjimkou je IN05, který je vytvořen z českých dat) a 
žádný z nich není specificky pro obor stavebnictví. Ke zlepšení vypovídací schopnosti modelu mohou 
být použity i nefinanční ukazatele, makroekonomické ukazatele související například s úrokovými 
sazbami či inflací a ukazatele na úrovni společnosti (jako jsou ukazatele související s lidským kapitálem 
či organizační strukturou). Další možností zlepšení kvality modelu je využití strategických proměnných, 
které se zabývají postavením podniku v rámci stavebnictví, jako je hlavní činnost podniku, jeho velikost 
či geografické poloha. Pozice podniku v rámci odvětví má zásadní vliv na jeho výkonnost (Horta, 
Camanho, 2013). 
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