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Abstrakt: 

Předmětem diplomové práce je teoretické a praktické zpracování tématu využití 

bankrotních modelů ve stavebnictví. Nejdříve jsou popsány teoretická východiska 

o bankrotu a finanční analýze. Hlavní část práce se věnuje popisu bankrotních 

modelů a metod sloužících pro jejich vytvoření, zejména lineární diskriminační 

analýzy, logistické analýzy, probit analýzy a neuronovými sítěmi. Dále jsou 

popsány specifika bankrotu ve stavebnictví. V praktické části je vyhodnocena 

spolehlivost vybraných bankrotních modelů na vzorku stavebních firem působících 

v České republice. 

Abstract: 

The subject of master thesis is theoretical and practical elaboration of the topic of 

application of bankruptcy models in the construction business. Theoretical basics 

about bankruptcy and financial analysis are described first. The main part of the 

thesis deals with the description of bankruptcy models and methods used for their 

creation, especially linear discriminant analysis, logistic regression, probit analysis 

and neural networks. Furthermore, the specifics of bankruptcy in construction 

business are described. The practical part contains evaluation of reliability of 

selected bankruptcy models on a sample of construction companies operating in 

Czech Republic. 
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Úvod 

Snaha předvídat chod budoucích událostí patřila vždy mezi lidské zájmy a 

projevila se i v ekonomické sféře lidského jednání. Bude tomu brzy sto let, co 

ekonomové začali vymýšlet empirické metody k předvídání budoucího vývoje 

podniku a jeho případného bankrotu pomocí tzv. bankrotních modelů. Bankrotních 

modelů bylo za tu dobu vytvořeno nepřeberné množství různými metodami a 

s různým zaměřením. Právě metoda, kterou byl daný bankrotní model vytvořen, a 

oblast, na kterou je model zaměřen, jsou totiž dvěma základními definičními znaky 

každého bankrotního modelu. Velmi specifickou oblastí pro předvídání bankrotu je 

oblast stavebnictví, neboť zde bankrotují i velké firmy s dlouholetou tradicí, což 

nebývá běžné. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl ve své diplomové práci věnovat 

tématu bankrotních modelů a jejich využití ve stavebnictví. 

Cílem mé práce je otestování spolehlivosti několika vybraných bankrotních modelů 

na vzorku stavebních společností sídlících v České republice, který pro tyto účely 

rovněž sestavím. Předpokládám, že bankrotní modely vytvořené přímo pro 

potřeby českého stavebnictví budou vykazovat vyšší spolehlivost při predikci 

bankrotu. 

V teoretické části práce se budu nejprve věnovat teoretickým základům pro 

bankrotní modely, zejména pak finanční analýze, jejíž znalost je pro zkoumání 

bankrotních modelů nezbytná. Následně představím několik bankrotních modelů a 

metody, pomocí nichž byly vytvořeny. Nakonec je umístěna kapitola věnující se 

specifikům bankrotu ve stavebnictví s dvěma příklady dvou velkých stavebních 

společností, které postihl v nedávné době bankrot. 

V praktické části nejdříve popíši vytvoření databáze firem sloužící k testování 

jednotlivých bankrotních modelů. Poté budou graficky zobrazeny výsledky 

testování s průběžným vyhodnocováním a závěrečným shrnutím. 
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1 Teoretická východiska 

Bankrotní modely se používají a vyvíjejí finančními institucemi i akademiky už přes 

osmdesát let, aby dopředu varovali před finanční tísní podniku, která může přerůst 

ve finanční krizi a skončit bankrotem. (1) Ve finanční tísni se podnik ocitne tehdy, 

má-li problémy s likviditou natolik naléhavé, že musí být vyřešeny zásadnějšími 

změnami v činnosti podniku a způsobu financování. (2) Je potřeba snížit oběžný 

majetek i stálá aktiva a získané peníze použít na oddlužení, obnovit rentabilitu 

snížením nákladů a urychleně provést restrukturalizaci. Nepodaří-li se tyto 

opatření uskutečnit a problémy s likviditou přetrvají, dostává se podnik do finanční 

krize, kdy není schopen splácet své dluhy v plné výši a včas, a která končí 

bankrotem. (1) Ohledně krize panují různé a často nejednotné názory. Obecně se 

ale krizí podniku rozumí stav rozhodování o budoucím vývoji, zda dojde 

k navrácení se do stavu před krizí, anebo je ohrožena další existence podniku. (3) 

Pojem bankrot české právo nezná, ale uplatňuje se hojně v zemích západní 

Evropy a hlavně v USA, kde se definuje jako zákonný proces likvidování aktiv 

právnické či fyzické osoby za účelem uspokojení nároků věřitelů. (4) Český právní 

řád pracuje s pojmem úpadek, definovaným v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tento zákon rozlišuje dvě formy 

úpadku, a to insolvenci (platební neschopnost) a předlužení. (2) 

„(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má 

a) více věřitelů a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a  

c) tyto závazky není schopen plnit 

(dále jen "platební neschopnost").“ (5) 

Dlužník je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. Předlužení nicméně předpokládá, že 

„dlužník bude moci ve správě majetku nebo provozu podniku pokračovat.“ (5) 

Úpadek má pak podle insolvenčního zákona několik způsobů řešení v tzv. 

insolvenčním řízení. Těmi jsou konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní 

způsoby řešení úpadku. „Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že 

na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů 
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zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že 

neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví 

jinak.“ (5) Z této definice je patrné, že konkurs je obdobou bankrotu. Reorganizace 

je „postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova 

podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle 

insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou 

jeho plnění ze strany věřitelů.“ (5) Reorganizace probíhá podle reorganizačního 

plánu, který musí přijmout většina věřitelů. V podstatě se jedná o restrukturalizaci 

podniku pod dohledem věřitelů, aby bylo zajištěno splacení jejich pohledávek. 

Dalším způsobem řešení úpadku je oddlužení, které se ovšem netýká dluhů 

z podnikání, a tak se jím nebudu více zabývat, stejně tak jako zvláštními způsoby 

řešení úpadku. Úpadek je tedy stav dlužníka, zatímco bankrot je proces řešení 

tohoto stavu, kdy se majetek dlužníka rozprodá, aby se uspokojily pohledávky 

věřitelů. Tento stav je pochopitelně nechtěný, a to jak pro majitele, tak pro věřitele. 

Proto je důležité věnovat finančnímu zdraví podniku zvláštní pozornost. K tomuto 

účelu slouží finanční analýza. 

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je „hodnocením stavu a finančního zdraví podniku a jeho vývoje 

na základě rozboru dat z účetních výkazů právě uplynulého období.“ (2, s. 6) 

Předpokladem pro správnou analýzu, která bude mít žádanou vypovídající 

hodnotu, jsou kvalitní zdroje dat, kterými jsou především účetní výkazy. Forma 

účetních výkazů je i z tohoto důvodu legislativně upravena, a to zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví. Na základě těchto předpisů je zároveň vymezeným 

účetním jednotkám udělena povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční 

zprávu v obchodním rejstříku. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a přílohy, některé účetní jednotky pak musí přiložit i přehled o peněžních 

tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. (6) 
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Rozvaha je základním účetním výkazem, který podává přehled o zdrojích 

financování podniku a majetku z těchto zdrojů pořízený. Aktiva jsou řazena podle 

likvidnosti, tedy podle schopnosti přeměnit se na peněžní prostředky. (1) 

Postupuje se od položek nejméně likvidních (dlouhodobý majetek) k položkám 

nejlikvidnějším (peněžní prostředky). Pasiva jsou členěna na vlastní a cizí zdroje. 

Vlastními zdroji jsou především základní kapitál a výsledek hospodaření za běžné 

účetní období. Mezi cizí zdroje patří rezervy, dlouhodobé závazky a krátkodobé 

závazky. Pro kapitálovou strukturu existuje několik bilančních pravidel. Zlaté 

bilanční pravidlo říká, že na krytí dlouhodobého majetku má být použit vlastní 

kapitál a krátkodobý majetek má být financován z krátkodobých zdrojů. Zlaté 

pravidlo vyrovnání rizik se týká poměru mezi vlastním a cizím kapitálem, který by 

podle tohoto pravidla měl být 1:1. (1) 

Výkaz zisku a ztráty vypovídá o výnosech a nákladech podniku a rozdílem mezi 

nimi, tedy hospodářském výsledku. Ve výkazu nalezneme několik stupňů 

hospodářského výsledku: 

• provozní, 

• z finančních operací, 

• za běžnou činnost, 

• mimořádný, 

• za účetní období, 

• před zdaněním. (7) 

Důležitý je zejména provozní výsledek hospodaření, který vypovídá o schopnosti 

podniku vytvářet zisk z činnosti, pro kterou byl založen. Nejdůležitější je pak 

výsledek hospodaření za účetní období, který odpovídá položce výsledek 

hospodaření za běžné účetní období v rozvaze. (7) 

Finanční analýza obvykle využívá dva přístupy k hodnocení ekonomických jevů, a 

to skrze fundamentální analýzu a technickou analýzu. Fundamentální analýza „má 

spíše kvalitativní, verbální povahu a nepoužívá algoritmizované postupy.“ (1, s. 

357) Právě algoritmizovanými postupy se liší fundamentální analýza od technické 

analýzy. Technická analýza je založena na matematických, matematicko-

statistických a kvantitativních metodách hodnocení ekonomických jevů. 
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Technickou analýzu můžeme dále rozdělit na dvě skupiny metod. Elementární 

metody a vyšší metody. Elementární metody využívají základních (elementárních) 

matematických operací pro zpracování dat z finančních výkazů. Jejich výhodou je 

nenáročné zpracování, což může být zároveň i nevýhodou, jelikož tato 

jednoduchost nemusí vždy poskytovat pravdivý pohled na finanční situaci podniku. 

Vyšší metody obvykle vycházejí ze složitějších matematicko-statistických postupů 

a používají se ke zpracování hromadných dat stejného druhu, které mají rozšiřující 

vypovídací schopnost pro finanční analýzu. (2) 

Základem elementárních metod jsou finanční ukazatele, kterými obvykle jsou data 

z účetních výkazu nebo čísla z nich vypočtená. Finanční ukazatele dělíme na: 

• absolutní, 

• rozdílové, 

• poměrové. (2) 

Absolutními ukazateli jsou položky účetních výkazů. Používají se při horizontální a 

vertikální analýze. Horizontální analýza (analýza trendů) sleduje vývoj a změny 

ukazatelů v časových řadách, zdali rostou, klesají či stagnují. Vertikální analýza 

(procentní rozbor) vypočítává podíl jednotlivých komponent a zkoumá tak vnitřní 

strukturu absolutních ukazatelů a její vývoj v čase. (7) Pro hodnocení struktury se 

běžně využívají bilanční pravidla popsaná výše. 

Rozdílové ukazatele jsou vypočteny rozdílem dvou jiných ukazatelů, kterými 

běžně bývají položky výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, ale i rozvahy. 

Cílem výpočtu těchto ukazatelů je zjištění doplňujících informací, které nejsou 

uváděny v účetních výkazech, ale používají se pro další analýzu. Zásadním 

rozdílovým ukazatelem je tzv. čistý pracovní kapitál, který se spočítá rozdílem 

mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Výsledkem by mělo být kladné 

číslo, které podává přehled o oběžném kapitálu, který je disponibilní pro okamžité 

použití a není ho potřeba pro splácení krátkodobých závazků. Záporné číslo by 

znamenalo neblahé problémy s likviditou. (7) Dalšími rozdílovými ukazateli jsou 

ukazatele zisku na různých úrovních. Výpočet vychází z výsledku hospodaření za 

účetní období ve výkazu zisku a ztráty, který se jinak značí jako EAT (Earnings 

after Taxes), a položka výsledek hospodaření před zdaněním se značí jako EBT 
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(Earnings before Taxes). Zbylé úrovně se dopočítávají. (2) Vzájemné vazby jsou 

znázorněny na Obr. 1. 

Obr. 1: Vzájemné vazby mezi úrovněmi zisku 

EAC 
Dividendy na 

prefer. akcie    

EAT 
Daň z 

příjmu   

EBT 
Nákladové 

úroky  

EBIT 
Odpisy 

EBITDA (= hrubý provozní CF) 

Zdroj: Kubíčková D. 2015. (2, s. 108) 

Ukazatele zisku na různých úrovních mají velké využití při výpočtech dalších 

ukazatelů. Každá úroveň má jinou vypovídací hodnotu a zajímá někoho jiného. 

Např. EAC zajímá zejména vlastníky akcií, EAT zajímá vlastníky podniku a o 

EBITDA se zajímají finanční manažeři. (2) 

Poměrové ukazatele jsou nejvíce používanými ukazateli. Vypočítají se podílem 

dvou jiných ukazatelů a vyjadřují tak velikost hodnoty ukazatele v čitateli na 

jednotku ukazatele ve jmenovateli. Existuje několik základních skupin poměrových 

ukazatelů: 

• rentability,  

• aktivity,  

• zadluženosti,  

• likvidity,  

• kapitálového trhu, 

• cash flow. (7)  

Mezi ukazatele rentability patří např.: ROE (Return on Equity), ROA (Return on 

Assets), ROCE (Return on Capital Employed) a mnoho dalších. Ukazatele aktivity 

dělíme na obratovost a dobu obratu různých položek, např. zásob či pohledávek a 
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vypočítává se podílem dané položky na tržbách. Ukazatele zadluženosti počítají 

využití cizího kapitálu a ukazatele likvidity počítají poměr oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků v různých podobách. Poměrové ukazatele mají mimo jiné 

velké využití i v bankrotních modelech, kde se pro různé účely používají v mnoha 

formách. (7) 

Vyšší metody můžeme rozdělit na matematicko-statistické metody a nestatistické 

metody. Mezi matematicko-statistické metody patří: 

• „bodové a intervalové odhady ukazatelů, 

• analýza rozptylu, 

• regresní a korelační analýza, 

• statistické testy odlehlých dat, 

• empirické distribuční funkce, 

• autoregresní modelování 

• vícerozměrné analýzy (např. faktorová, diskriminační, shluková a analýza 

hlavních komponentů), 

• robustní metody.“ (2, s.72) 

Do nestatistických metod patří například: 

• „metody založené na teorii matných množin, 

• metody založené na alternativní teorii množin, 

• metody formální matematické logiky, 

• expertní systémy, 

• metody fraktální geometrie, 

• neuronové sítě, 

• metody založené na gnostické teorii neurčitých dat.“ (2, s.72) 

Některé z těchto metod se používají i k tvorbě bankrotních modelů a budu se jim 

dále podrobněji věnovat. 

1.2 Historie bankrotních modelů 

Bankrotní modely jsou založeny na zjištění, že projevy blížícího se bankrotu je 

možné ve finančních ukazatelích pozorovat několik let dopředu. První studie 
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vztahující se k predikci bankrotu byly založeny na jednorozměrné analýze 

poměrových ukazatelů. V roce 1930 publikovala společnost Bureau of Business 

Research (BBR) studii s výsledky ukazatelů bankrotujících podniků. Analyzovala 

24 ukazatelů u 29 firem a nalezla 8 ukazatelů, které považovala za dobré 

indikátory možného bankrotu: 

• poměr pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

• poměr nerozděleného zisku a rezerv k celkovým aktivům, 

• poměr vlastního kapitálu ke dlouhodobým aktivům, 

• poměr dlouhodobých aktiv k celkovým aktivům, 

• běžná likvidita, 

• poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, 

• obratovost celkových aktiv, 

• poměr hotovosti k celkovým aktivům. (8) 

V roce 1932 FitzPatrick při své analýze přišel s důležitostí ukazatelů poměr 

vlastního kapitálu k dluhu a poměr čistého zisku a vlastního kapitálu a dále zjistil, 

že ukazatele likvidity mají menší význam u firem s dlouhodobými závazky. Smith a 

Winakor prověřili v roce 1935 studii BBR a došli ke stejnému závěru a potvrdili 

důležitost ukazatele poměr pracovního kapitálu k celkovým aktivům, který má lepší 

vypovídací hodnotu pro předpovídání bankrotu než běžná likvidita. Ke stejným 

závěrům došli i Merwin v roce 1942 a Jackendoff v roce 1962. (8) V roce 1966 

zkoumal dané souvislosti finanční analytik W. H. Beaver, který porovnával 

průměrné hodnoty 30 poměrových ukazatelů úspěšných a neúspěšných podniků 

v období 5 let. Zjevné odlišnosti ve vývoji ukazatelů u bankrotujících a 

nebankrotujících firem pozoroval mimo jiné na ukazateli cash flow k dluhu. (9) 
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Graf 1: Poměr cash flow k dluhu 

 
Zdroj: Blaha Z. 1996. (9, s.82) 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že už 5 let před bankrotem vykazují neúspěšné 

firmy symptomy blížícího se krachu. Stejné závěry vyplývaly z několika dalších 

testovaných poměrových ukazatelů: 

• poměr čistého zisku k celkovému dluhu,  

• poměr čistého zisku k tržbám,  

• poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu a  

• poměr cash flow k celkovým aktivům. (8) 

Beaver dále doporučil do budoucna využívat vícerozměrné analýzy, která by podle 

něj měla mít vyšší předvídací schopnost. Tím započal evoluci bankrotních modelů, 

která se ubírala právě tímto směrem. (8) 

První bankrotní model pomocí vícerozměrné diskriminační analýzy publikoval 

profesor Edward I. Altman v roce 1968. Ten určil pět poměrových ukazatelů, které 

nejvíce odlišují úspěšné a neúspěšné firmy, a přiřadil jim jednotlivé váhy. (8) 

Vytvořil tak syntetický (souhrnný) ukazatel, který zahrnuje všechny dílčí aspekty 
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finanční situace podniku, jakožto sumu součinů jednotlivých ukazatelů a jejich vah. 

Obecně má následující tvar: 

X = ∑ 𝑈𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 

kde X je sledovaná charakteristika 

Vi je váha i-tého ukazatele, 

Ui je i-tý ukazatel, 

n je počet ukazatelů. (2) 

Tento obecný tvar má většina dalších vytvořených modelů, liší se pak ve 

vybraných ukazatelích, jejich počtu a přiřazených vah a zejména metodou 

konstrukce. Kromě diskriminační analýzy se využívalo a využívá logit analýza, 

probit analýza, neuronové sítě a metody strojového učení a další. Rozdělení je 

zobrazeno v tabulce č. 1. 

Tab. 1: Metody konstrukce bankrotních modelů a jejich využívání 

 
Zdroj: Bellovary 2007. (8, s.6) 

 

Diskriminační 

analýza
Logit analýza

Probit 

analýza

Neuronové 

sítě
Ostatní

1960 - 1969 2 0 0 0 1

1970 - 1979 22 1 1 0 4

1980 - 1989 28 16 3 1 7

1990 - 1999 9 16 3 35 11

2000 - 2007 2 3 0 4 3

Celkem 63 36 7 40 26
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2 Bankrotní modely vytvořené diskriminační 

analýzou 

V této kapitole se budu nejdříve věnovat diskriminační analýze jakožto metodě pro 

statistickou analýzu dat, a následně popíšu několik bankrotních modelů touto 

metodu vytvořených. Nejdříve modely profesorů Altmana a Tafflera, které jsou ve 

světě nejznámější. Poté modely manželů Neumaierových, které byly vytvořeny 

specificky pro české prostředí, a nakonec modely vytvořené pro potřeby českého 

stavebnictví v jiných diplomových pracích věnujících se tomuto tématu. 

2.1 Diskriminační analýza 

Diskriminační analýza je metoda statistické analýzy vícerozměrných dat. 

Vícerozměrná data popisuje tzv. zdrojová matice obsahující proměnné v m 

sloupcích a objekty v n řádcích. Na těchto objektech měříme dané proměnné 

(vlastnosti). Vlastnosti můžou být např. běžná likvidita, rentabilita vlastního 

kapitálu či doba obratu zásob a objekty budou různé stavební společnosti. Matice 

má pak rozměr (n x m). (10) 

𝑋 =  [

𝑥1
𝑇

𝑥𝑖
𝑇

𝑥𝑛
𝑇

] =  [

𝑥1,1 𝑥1,𝑗 𝑥1,𝑚

𝑥𝑖,1 𝑥𝑖,𝑗 𝑥𝑖,𝑚

𝑥𝑛,1 𝑥𝑛,𝑗 𝑥𝑛,𝑚

]   

Objekt je řádek zdrojové matice, tedy i-tý vektor 𝑥𝑖
𝑇 = (𝑥𝑖,1, … , 𝑥𝑖,𝑚) a 

představuje jeden bod v m-rozměrném prostoru. Proměnné, které charakterizují 

příslušné objekty dělíme na metrické (kvantitativní) a nemetrické (kvalitativní). 

Množinu objektů se společnými nebo podobnými proměnnými označujeme jako 

třidu či shluk (cluster). Podobnost objektů měříme pomocí míry vzdálenosti objektů 

v m-rozměrném prostoru nebo mírou podobnosti. Míra podobnosti se měří např. 

Pearsonovým párovým korelačním koeficientem nebo Spearmanovým korelačním 

koeficientem. Analogicky je možno měřit i míru podobnosti tříd, neboť objekt 

můžeme chápat jako třídu o jednom objektu. (10) 
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Diskriminační analýza zkoumá závislosti mezi skupinou p nezávisle proměnných, 

tzv. diskriminátorů, a jednou kvalitativní závisle proměnnou. Pomocí míry 

podobnosti je pak možné zařadit objekty do tříd. Pro zařazení nezařazeného 

objektu do předem známé třídy musíme vyčíslit hodnotu diskriminační funkce. 

Nejznámější (nejpoužívanější) lineární diskriminační funkcí je Fisherova lineární 

diskriminační funkce mající následující tvar: 

𝑍𝑖 =  𝑎𝑖1𝑥1+ 𝑎𝑖2𝑥2 +  … +  𝑎𝑖𝑝𝑥𝑝 

kde p je počet diskriminátorů, 

x1 … xi jsou hodnoty diskriminátorů, 

Zi se nazývá standardizovaný klasifikační koeficient, 

𝑎𝑖
𝑇 = (𝑎𝑖,1, … , 𝑎𝑖,𝑚) je vektor parametrů. (10) 

Vektor parametrů se stanoví tak, aby mezitřídní variabilita byla co největší a 

variabilita uvnitř tříd byla co nejmenší. K tomu je třeba nalézt maximum Fisherova 

diskriminačního kritéria: 

𝑉 =  
𝑎𝑇𝐵𝑎

𝑎𝑇𝑆𝑎
 

kde B je matice mezitřídní variability, 

S je matice variability uvnitř tříd. (10) 

Derivací V podle a dojdeme k soustavě, ze které vypočteme vektor a: 

0 =  𝑎(𝐵 − 𝜆𝑆) 

Charakteristický vektor a1, který odpovídá charakteristickému číslu λ1, 

maximalizuje Fisherovo diskriminační kritérium a λ1 vyjadřuje mezitřídní variabilitu. 

Dosazením do diskriminační funkce pak získáme diskriminační skóre, podle 

kterého zařadíme objekt do skupiny s nejbližším (ve smyslu vzdálenosti) 

průměrným diskriminantem (centroidem). 

Postup klasifikace diskriminační analýzou: 

1. Bodové odhady parametrů polohy a rozptýlení všech diskriminátorů. 

2. Vyšetření vlivu jednotlivých diskriminátorů. 

3. Odhady neznámých parametrů. 

4. Odhady regresních parametrů. 

5. Klasifikace objektů diskriminační funkcí. 
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6. Kanonická korelační analýza. 

7. Lineární diskriminační skóre všech objektů. 

8. Regresní skóre všech objektů. 

9. Kanonické skóre. 

10. Volba proměnných. 

11. Výklad grafu. (10) 

Dále rozlišujeme postup dopředné selekce, kdy se k nejlepší proměnné přidávají 

další, a zpětnou eliminaci, kdy vezmeme všechny proměnné a postupně je 

odebíráme. 

2.2 Altmanovy bankrotní modely 

Jak už bylo napsáno výše, první bankrotní model pomocí vícerozměrné 

diskriminační analýzy vytvořil v roce 1968 profesor Edward I. Altman. Vycházel ze 

souboru 66 firem, který tvořily firmy bankrotující i firmy úspěšné. Navrhl 22 

ukazatelů rozdělených do skupin: likvidity, rentability, finanční struktury, 

solventnosti a aktivity. Po otestování vybral pět nejspolehlivějších finančních 

ukazatelů pro předvídání bankrotu a jeho model, nazývaný Z-skóre, měl 

následující tvar: 

 

𝑍 =  1,2 ∗ 𝑥1 + 1,4 ∗ 𝑥2 + 3,3 ∗ 𝑥3 + 0,6 ∗ 𝑥4 + 0,999 ∗ 𝑥5 

kde X1 je poměr čistého pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

X2 je poměr zadrženého zisku k celkovým aktivům, 

X3 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům, 

X4 je poměr tržní hodnoty vlastního kapitálu k cizím zdrojům, 

X5 je poměr tržeb k celkovým aktivům. (2) 

První ukazatel měří likviditu a podle profesora Altmana má vyšší statistickou 

významnost než ukazatele běžné a pohotové likvidity. Druhý ukazatel vyjadřuje 

schopnost aktiv tvořit zisk a zároveň vypovídá i o stáří firmy. Znevýhodňuje ale 

nově založené firmy, které nemohly nastřádat zisk, a zvyšuje tak u nich 

pravděpodobnost predikce úpadku. Což ale odpovídá realitě, jelikož bankrot 

mnohem častěji postihuje mladé firmy, které na trhu působí krátce. Ukazatel X3 
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vyjadřuje rentabilitu aktiv (ROA) bez vlivu úrokových nákladů a daňové zátěže a 

má nejvyšší váhu, protože nejvíce vypovídá o finančním zdraví firmy. Ukazatel X4 

byl do té doby nepoužívaný, vyjadřuje zadluženost firmy v tržní hodnotě vlastního 

kapitálu. To je údaj dostupný pouze pro společnosti s obchodovatelnými cennými 

papíry. Podle profesora Altmana má trh a změna ceny akcií značnou vypovídací 

schopnost. Poslední ukazatel vyjadřuje obratovost aktiv, resp. schopnost aktiv 

vytvářet tržby. Vypovídá o schopnostech managementu obstát v konkurenčním 

prostředí. (11) 

Interpretace výsledků Z-skóre je následující: 

• Pro Z > 2,9 je finanční situace podniku stabilní. 

• Pro Z < 1,8 je podnik ohrožen bankrotem. 

• Pro 1,8 < Z < 2,9 se podnik nachází v tzv. šedé zóně, která značí možné 

problémy. 

Interval 1,8 - 2,9 byl stanoven výslednými hodnotami jak úspěšných, tak 

neúspěšných podniků. Tedy nejnižší hodnota úspěšného podniku byla 1,8 a 

nejvyšší hodnota bankrotujícího podniku byla 2,9. Do šedé zóny spadlo 7 podniků, 

3 úspěšné a 4 neúspěšné (z celkových 66). (11) Úspěšnost predikce bankrotu 

Altmanovým modelem s delším časovým obdobím klesá, podrobněji je to 

zobrazeno v tabulce 2. 

Tab. 2: Úspěšnost predikce Altmanova modelu z roku 1968 

 
Zdroj: Kubíčková D. 2015. (2, s.209) 

V roce 1983 publikoval profesor Altman nový bankrotní model pod názvem ZETA. 

Příčinou byl problém spojený se čtvrtým ukazatelem, který je dostupný jen pro 

společnosti kótované na kapitálových trzích, jelikož predikovat bankrot bylo třeba i 

u společností nekótovaných na kapitálových trzích. Ukazatel byl tedy změněn na 

poměr účetní hodnoty k cizímu kapitálu. Celý model byl pak znovu přepočítán na 

původních datech z roku 1968.  

  

Časový horizont předpovědi

(doba před skutečným bankrotem)

Úspěšnost 

předpovědi

1 rok 94%

2 roky 72%

3 roky 48%

4 roky 29%

5 let 36%
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Změněny byly též interpretační pásma. Model měl následující tvar: 

𝑍0 = 0,717 ∗ 𝑥1 + 0,847 ∗ 𝑥2 + 3,107 ∗ 𝑥3 + 0,42 ∗ 𝑥4 + 0,998

∗ 𝑥5 

kde X1 je poměr čistého pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

X2 je poměr zadrženého zisku k celkovým aktivům, 

X3 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům, 

X4 je poměr účetní hodnoty vlastního kapitálu k cizím zdrojům, 

X5 je poměr tržeb k celkovým aktivům. (2) 

Interpretace výsledků modelu ZETA je následující: 

• Pro Z > 2,7 je finanční situace podniku stabilní. 

• Pro Z < 1,23 je podnik ohrožen bankrotem. 

• Pro 1,2 < Z < 2,7 se podnik nachází v tzv. šedé zóně, která značí možné 

problémy. (2) 

Profesor Altman vytvořil mnoho dalších modelů, neustále je vylepšoval a 

vylepšuje, tvořil modely pro různě specifické trhy (např. rozvíjející se trhy), pro 

malé, střední či nevýrobní podniky nebo varianty používající logaritmované 

hodnoty ukazatelů. V roce 1993 byl upraven jeho model i pro české podmínky. 

České podniky měly problém s druhotnou platební neschopností, a proto byl 

přidán šestý ukazatel, který tuto skutečnost zohledňoval. Ukazatel X6 vyjadřuje 

poměr závazků po lhůtě splatnosti k celkovým tržbám. Ukazatel byl přidán se 

záporným znaménkem, neboť čím vyšší objem závazků po lhůtě splatnosti, tím 

vyšší riziko bankrotu. Model měl následující tvar: 

𝑍 = 1,2 ∗ 𝑥1 + 1,4 ∗ 𝑥2 + 3,3 ∗ 𝑥3 + 0,6 ∗ 𝑥4 + 1 ∗ 𝑥5 − 1 ∗ 𝑥6 

kde X1 je poměr čistého pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

X2 je poměr zadrženého zisku k celkovým aktivům, 

X3 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům, 

X4 je poměr tržní hodnoty vlastního kapitálu k cizím zdrojům, 

X5 je poměr tržeb k celkovým aktivům.  

X6 je poměr závazků po lhůtě splatnosti k celkovým tržbám. (2) 

Interpretace výsledků Z-skóre je následující: 

• Pro Z > 2,9 je finanční situace podniku stabilní. 
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• Pro Z < 1,8 je podnik ohrožen bankrotem. 

• Pro 1,8 < Z < 2,9 se podnik nachází v tzv. šedé zóně, která značí možné 

problémy. 

Využití Altmanova modelu v českém prostředí je nicméně diskutabilní. Nejen 

proto, že některé pokusy o aplikaci modelu v našem prostředí nevedly k dobrým 

výsledkům. Ale i jiná legislativní úprava a „měkčí“ prostředí, kdy podnik vykazující 

známky finančních problémů zvládne existovat několik let a třeba se i uzdravit, 

zatímco v americkém prostředí by takový podnik zbankrotoval. Další problémy 

vyplývají i z rozdílných účetních systému a jinak formovaných účetních výkazů a 

dat v nich obsažených. 

2.3 Tafflerův bankrotní model 

V roce 1977 přišel se svým predikčním modelem profesor Richard Taffler, který ho 

postavil na datech britských společností. Začínal s 80 poměrovými ukazateli a 

pomocí diskriminační analýzy dospěl ke 4 ukazatelům, přičemž čtvrtý ukazatel 

později upravil, a tak tento model existuje ve dvou podobách. V obou verzích má 

následující tvar: 

𝑍𝑡 = 0,53 ∗ 𝑥1 + 0,13 ∗ 𝑥2 + 0,18 ∗ 𝑥3 + 0,16 ∗ 𝑥4 

kde X1 je poměr zisku před zdaněním (EBT) ke krátkodobým závazkům, 

X2 je poměr oběžných aktiv k celkovým závazkům, 

X3 je poměr krátkodobých závazků k celkovým aktivům, 

X4 je v původní verzi poměr finančního majetku bez krátkodobých závazků 

k provozním nákladům bez odpisů. V modifikované verzi je tento ukazatel 

nahrazen poměrem tržeb za vlastní výkony a zboží k celkovým aktivům. (2) 

Ukazatele X1 (rentabilita krátkodobých závazků), X3 (krátkodobá zadluženost) a X4 

(nezajištěná likvidita) vytvořil profesor Taffler přímo pro potřeby svého modelu a 

jejich užitečnost „prokázal na konkrétních příkladech britských společností.“ (2, 

s.224) Z rovnice je dále patrné, že zásadní význam pro finanční stabilitu připisuje 

profesor Taffler ukazateli rentabilita krátkodobých závazků. Oba tyto modely mají 

vlastní pásma pro hodnocení.  
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Interpretace výsledků původního modelu je následující: 

• Pro Zt > 0 je finanční situace podniku stabilní. 

• Pro Zt < 0 je podnik ohrožen bankrotem. 

Interpretace výsledků modifikovaného modelu zavádí navíc šedou zónu, hodnoty 

intervalů jsou pak tyto: 

• Pro Zt > 0,3 je finanční situace podniku stabilní. 

• Pro Zt < 0,2 je podnik ohrožen bankrotem. 

• Pro 0,2 < Zt < 0,3 se podnik šedé zóně a není možné jednoznačně hodnotit 

další vývoj. 

2.4 Indexy IN manželů Neumaierových 

Uvedené modely profesorů Altmana a Tafflera byly a jsou ve světě hojně 

používány, jsou ale zkonstruovány pro podmínky jiných trhů, než je ten český (s 

výjimkou upraveného Altmanova modelu). I z těchto důvodů se manželé Inka a 

Ivan Neumaierovi rozhodli vytvořit predikční model pro podmínky různých odvětví 

českého trhu. Manželé Neumaierovi zkonstruovali několik modelů s názvem IN a 

číslem roku, kdy byl vytvořen. Nesporným kladem modelů IN je mnohem větší 

množství analyzovaných podniků, jejichž počet mnohonásobně větší než u modelů 

profesorů Altmana či Tafflera. Jejich prvním modelem byl index důvěryhodnosti 

IN95. Analýzou dat z let 1994–1995 dospěli k 6 ukazatelům, především zahrnutí 

ukazatele doby obratu závazků po lhůtě splatnosti je logické, stejný ukazatel byl 

zahrnut i do upraveného Altmanova modelu pro český trh. Jednotlivé váhy 

ukazatelů se liší v závislosti na odvětví, ve kterém podnik působí. Index 

důvěryhodnosti IN95 má následující tvar: 

𝐼𝑁95 = 𝑉1 ∗ 𝑥1 + 𝑉2 ∗ 𝑥2 + 𝑉3 ∗ 𝑥3 + 𝑉4 ∗ 𝑥4 + 𝑉5 ∗ 𝑥5 − 𝑉6

∗ 𝑥6 

kde X1 je poměr aktiv k cizímu kapitálu (ukazatel finanční páky), 

X2 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k úrokům (ukazatel úrokového 

krytí), 

X3 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům (ukazatel 

ROA), 
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X4 je poměr výnosů k celkovým aktivům (obratovost aktiv), 

X5 je poměr oběžných aktiv ke krátkodobým cizím zdrojům (běžná likvidita),  

X6 je poměr závazků po lhůtě splatnosti k celkovým tržbám. (2) 

Váhy V2 a V5 jsou stanoveny pro všechna odvětví, V2 = 0,11 a V5 = 0,10. Pro 

další odvětví jsou hodnoty vah uvedeny v tabulce č. 3. Odvětví jsou rozdělena 

podle dnes už neexistující klasifikace OKEČ. 

Tab. 3 Váhy indexu IN95 pro vybraná odvětví 

 
Název odvětví V1 V3 V4 V6 

A Zemědělství 0,24 21,35 0,76 14,57 

B Rybolov 0,05 10,76 0,09 84,11 

C Dobývání nerostných surovin 0,14 17,74 0,72 16,89 

CA Dobývání energetických surovin 0,14 21,38 0,74 16,31 

CB Dobývání ostatních surovin 0,16 5,39 0,56 25,39 

D Zpracovatelský průmysl 0,24 7,61 0,48 11,92 

DA Potravinářský průmysl 0,26 4,99 0,33 17,38 

DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 6,08 0,43 12,37 

DC Kožedělný průmysl 0,24 7,95 0,43 8,79 

DD Dřevařský průmysl 0,24 18,73 0,41 11,57 

DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 6,07 0,44 16,99 

DF Koksování a rafinérie 0,19 4,09 0,32 20,27 

DG Výroba chemických výrobků 0,21 4,81 0,57 17,06 

DH 
Gumárenský a plastikářský 
průmysl 

0,22 5,87 0,38 43,01 

DI Stavební hmoty 0,2 5,28 0,55 28,05 

DJ Výroby kovů 0,24 10,55 0,46 9,74 

DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 13,07 0,64 6,36 

D Elektrotechnika a elektronika 0,27 9,5 0,51 8,27 

DM Výroba dopravních prostředků 0,23 29,29 0,71 7,46 

DN Jinde nezařazený průmysl 0,26 3,91 0,38 17,62 

E Elektřina, voda plyn 0,15 4,61 0,72 55,89 

F Stavebnictví 0,34 5,74 0,35 16,54 

G 
Obchod, opravy motorových 
vozidel 

0,33 9,70 9,70 28,32 

H Pohostinství a ubytování 0,35 12,57 0,88 15,97 
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I Doprava, sklad., spoje 0,07 14,35 0,75 60,61 

 
Ekonomika ČR 0,22 8,33 0,52 16,80 

Zdroj: Kubíčková D. 2015. (2, s.230) 

Pro účely stavebnictví vypadá index IN95 následovně: 

𝐼𝑁95 =  0,34 ∗ 𝑥1 + 0,11 ∗ 𝑥2 + 5,74 ∗ 𝑥3 + 0,35 ∗ 𝑥4 

+ 0,1 ∗ 𝑥5 − 16,54 ∗ 𝑥6 

Interpretace výsledků indexu IN95 je následující: 

• Pro IN95 > 2 je finanční situace podniku stabilní. 

• Pro IN95 < 1 je podnik ohrožen bankrotem. 

• Pro 1 < IN95 < 2 se podnik nachází v rizikové situaci a může se dostat do 

bankrotu. 

Model IN95 byl ověřen na datech tisíců českých podniků a vykázal úspěšnost 

predikce vyšší než 70 %. Model je oblíbený zejména pro svoje rozdělení pro 

jednotlivá odvětví a je tak používán i dnes. Nicméně doba vytvoření tohoto modelu 

byla velmi specifická, česká ekonomika procházela transformačním procesem a 

od té doby se mnoho změnilo. Problematickým je ale i ukazatel doby obratu 

závazků po lhůtě splatnosti, který v dané době měl velkou váhu, ale dnes tento 

problém české firmy příliš netíží. Mnohdy je také těžké zjistit u jednotlivých firem 

údaje o závazcích po lhůtě splatnosti. Navíc úhrada faktur po lhůtě splatnosti 

může mít záměrná. Zejména ve stavebnictví je toto velmi častým jevem, kdy 

generální dodavatel zneužívá svého postavení a subdodavatelům platí později, 

než bylo dohodnuto. 

V roce 1999 vytvořili nový index IN99, který dává důraz na přínos podniku pro 

vlastníka a schopnost podniku vytvářet ekonomický zisk měřený ukazatelem EVA 

(Economic value added). Vycházeli z předpokladu, že existuje souvislost 

(závislost) mezi ekonomickým ziskem a vybranými ukazateli z indexu IN95. Jedná 

se tak spíše o bonitní model. Pro tvorbu modelu použili data 1700 firem, u kterých 

spočetli hodnotu ekonomického zisku (EVA) a pomocí poměrových ukazatelů 

(zejména z indexu IN95) ověřili jejich finanční zdraví. Rozdělili tak společnosti do 

dvou skupin. V jedné skupině byly společnosti s kladnou hodnotou ekonomického 

zisku a ve druhé skupině byly společnosti se zápornou hodnotou ekonomického 

zisku. Diskriminační analýzou pak určili ukazatele, které tyto skupiny nejvíce 
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odlišují, a přiřadili jim váhy, které už nebyly různé vzhledem k odvětví, ale pro 

všechny firmy byly stejné. Nově vzniklý model IN99 měl následující tvar: 

𝐼𝑁99 =  −0,017 ∗ 𝑥1 + 4,573 ∗ 𝑥2 + 0,481 ∗ 𝑥3 + 0,015 ∗ 𝑥4 

kde X1 je poměr celkových aktiv k cizímu kapitálu (ukazatel samofinancování), 

X2 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům (ukazatel 

ROA), 

X3 je poměr výnosů k celkovým aktivům (obratovost aktiv), 

X4 je poměr oběžných aktiv ke krátkodobým cizím zdrojům (běžná likvidita). 

Interpretace výsledků indexu IN99 je následující: 

• Pro IN99 < 0,684 dosahuje společnost záporné hodnoty EVA, 

• Pro 0,684 < IN99 < 1,089 ve společnosti převažují problémy, 

• Pro 1,089 < IN99 < 1,42 je stav společnosti nerozhodný, 

• Pro 1,42 < IN99 < 2,07 není finanční situace podniku špatná, 

• Pro IN99 > 2,07 dosahuje společnost kladné hodnoty EVA. 

Při ověřování modelu bylo zjištěno, že predikuje tvorbu ekonomického zisku ve 

firmě s úspěšností větší ne 84 %. Opačný případy, tedy když se ekonomická 

hodnota ve firmě netvoří, predikuje s úspěšností bezmála 99 %. Model sice 

nezjišťuje konkrétní hodnotu ekonomického zisku, ale jeho hlavní přínos tkví 

v obcházení problémů s určením nákladů kapitálu v případech, kdy kapitálový trh 

selhává. 

S dalším indexem přišli manželé Neumaierovi v roce 2002, kdy spojili oba 

předchozí indexy a vytvořili nový index IN01. Analyzovali 1915 průmyslových 

firem, z nichž 583 tvořilo kladný ekonomický zisk, 503 bylo bankrotujících či 

bankrotem ohrožených a 829 dalších podniků. Diskriminační analýzou došli 

k následujícímu tvaru indexu IN01: 

𝐼𝑁01 =  0,13 ∗ 𝑥1 + 0,04 ∗ 𝑥2 + 3,92 ∗ 𝑥3 + 0,21 ∗ 𝑥4 + 0,09

∗ 𝑥5 

kde X1 je poměr celkových aktiv k cizímu kapitálu (ukazatel samofinancování), 

X2 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k úrokům (ukazatel úrokového 

krytí), 
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X3 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům (ukazatel 

ROA), 

X4 je poměr výnosů k celkovým aktivům (obratovost aktiv), 

X5 je poměr oběžných aktiv ke krátkodobým cizím zdrojům (běžná likvidita).  

Do vzorce se tak vrátil ukazatel úrokového krytí, který byl v indexu IN95, ale byl 

vyňat z indexu IN99. Váha ukazatele samofinancování už není záporná, váha 

ukazatele ROA se mírně snížila a váhy ukazatelů obratovosti aktiv a běžné 

likvidity vzrostly. Změna vah odráží změnu „významu těchto charakteristik na 

finanční stabilitu firmy a na schopnost tvořit kladný ekonomický zisk 

v ekonomických podmínkách firem.“ (2, s. 233) Interpretace výsledků indexu IN01 

je následující: 

• Pro IN01 < 0,75 směřuje společnost k bankrotu s pravděpodobností 86 %, 

• Pro 0,75 < IN01 < 1,77 je společnost v šedé zóně, situace je nerozhodná, 

• Pro IN01 > 1,77 dosahuje společnost kladné hodnoty EVA. (2) 

Posledním indexem od manželů Neumaierových je index IN05 z roku 2005. Jedná 

se o aktualizovanou verzi indexu IN01 a českými ekonomy je považován za 

nejvhodnější pro hodnocení českých podniků. Stejně jako předchozí verze je i 

tento model spíše bonitní než bankrotní a kromě predikce bankrotu se zaměřuje 

na tvorbu ekonomického zisku. Konstrukce indexu je stejná jako index IN01, 

změnila se jenom váha u ukazatele ROA a interpretační intervaly pro výsledné 

hodnocení. Při testování byla zjištěna úspěšnost predikce bankrotu 77 %. 

Výsledná podoba indexu IN05 je následující: 

𝐼𝑁05 =  0,13 ∗ 𝑥1 + 0,04 ∗ 𝑥2 + 3,97 ∗ 𝑥3 + 0,21 ∗ 𝑥4 + 0,09

∗ 𝑥5 

kde X1 je poměr celkových aktiv k cizímu kapitálu (ukazatel samofinancování), 

X2 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k úrokům (ukazatel úrokového 

krytí), 

X3 je poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům (ukazatel 

ROA), 

X4 je poměr výnosů k celkovým aktivům (obratovost aktiv), 

X5 je poměr oběžných aktiv ke krátkodobým cizím zdrojům (běžná likvidita).  

Intepretace výsledných hodnot: 



 

22 

 

• Pro IN05 < 0,9 směřuje společnost k bankrotu s pravděpodobností 97 % a 

s pravděpodobností 76 % nebude vytvářet ekonomický zisk, 

• Pro 0,9 < IN05 < 1,6 je společnost v šedé zóně, pravděpodobnost bankrotu 

je 50 %, 

• Pro IN05 > 1,6 společnost s 92% pravděpodobností nezkrachuje a s 95% 

pravděpodobností bude vytvářet ekonomický zisk. (2) 

2.5 Majerův bankrotní model 

Ve své diplomové práci z roku 2010 zkonstruoval Ing. Jiří Majer bankrotní model 

pro podniky působící na českém stavebním trhu. Jako zdroj dat byl použit software 

společnosti CreditInfo, z jejíž databáze bylo vybráno 351 bankrotujících 

společností a 4966 finančně stabilních společností. Majer při tvorbě modelu 

vycházel z 39 poměrových ukazatelů, 12 ukazatelů převzal z běžně používaných 

modelů, které před tím otestoval (obdobné jako jsou popsány výše), a 27 

ukazatelů přidal na základě vlastního uvážení. Tyto ukazatele pak hodnotil, jak 

dokážou odlišit zdravé a nezdravé podniky, a došel k 10 ukazatelům. Následně 

pomocí diskriminační analýzy došel k pěti kombinacím finančních ukazatelů a z 

nich vybral tu, která měla největší úspěšnost predikce úpadku. Výsledná rovnice 

měla následující tvar: 

𝑀 =  1,21 ∗ 𝑥1 + 3,03 ∗ 𝑥2 + 3,82 ∗ 𝑥3 + 8,62 ∗ 𝑥4 

kde X1 je poměr pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

X2 je poměr výsledku hospodaření minulých let k celkovým aktivům, 

X3 je poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům 

X4 je poměr cash flow k cizím zdrojům. (12) 

První ukazatel je stejný jako v prvním Altmanově modelu, dokonce je mu přiřazena 

téměř stejná váha. I to je důvod, proč dal autor přednost tomuto ukazateli před 

pohotovou likviditou. Dále jej Majer zvolil kvůli snazšímu zjištění ukazatele 

z položek rozvahy. Druhý ukazatel je také stejný jako u Altmana, s drobným 

rozdílem hodnot v čitateli, který ale není zásadní. Majer stejně jako Altman 

zmiňuje nevýhodu tohoto ukazatele pro mladé firmy a stejně jako Altman 

vysvětluje danou nevýhodu jakožto odraz reality. Neboť pravděpodobnost úpadku 
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mladé firmy je výrazně větší. Dalším ukazatelem je ukazatel zadluženosti 

v pozměněné formě, ale i všechny předchozí modely zahrnovaly nějaký ukazatel 

zadluženosti. Podle Majera má tato verze ukazatele nejvyšší vypovídající hodnotu 

pro český stavební trh. Poslední ukazatel považuje Majer za nejdůležitější, protože 

právě potíže s cash flow jsou největším problémem českých stavebních podniků a 

dále uvádí, že „finanční analytik Beaver ve svém jednorozměrném modelu 

dokonce tomuto členu přiřazoval nejvyšší prioritu.“ (12, s. 71) Beaverova analýza 

tohoto ukazatele je graficky znázorněna v kapitole 1.2 této práce. Interpretace 

výsledných hodnot Majerova bankrotního modelu je následující: 

• Pro M < 1,0 je vysoká pravděpodobnost bankrotu společnosti, 

• Pro 1,0 < M < 1,75 je společnost v šedé zóně, 

• Pro M > 1,75 je nízká pravděpodobnost bankrotu společnosti. (12) 

Úspěšnost modelu dosahuje 77 % při predikci bankrotu rok dopředu, což je méně 

než u jiných modelů, ale jiné modely mají většinou nízkou úspěšnost predikce 

bankrotu dva a více let dopředu. Zatímco Majerův model má úspěšnost 74 % dva 

roky před bankrotem a úspěšnost 62 % tři roky před bankrotem, což je velmi 

dobré. Majer k tomu píše, že při predikci tři roky dopředu je jeho model 

nejúspěšnější ze všech modelů, které testoval. (12) 

2.6 Srbové bankrotní model 

V diplomové práci se bankrotním modelům pro české stavebnictví věnovala i Ing. 

Pavla Srbová v roce 2017. Ta si společnosti pro tvorbu modelu rozdělila do dvou 

skupin, na trénovací a testovací množinu. Trénovací množina obsahovala 247 

zdravých společností a 113 bankrotujících společností. Testovací množina 

obsahovala 1259 zdravých společností a 42 bankrotujících společností. Trénovací 

množina sloužila k vytvoření modelu a na otestování byla druhá množina. Jako 

zdroj dat byla použita databáze Amadeus. Otestováno bylo 35 ukazatelů. Nejdříve 

byly pomocí Spearmanovy korelační analýzy vyřazeny ukazatele se vzájemnou 

závislostí větší než 0,9. Dále Srbová použila zpětnou diskriminační analýzu, neboť 

s ní dosahovala lepších výsledků než s dopřednou, a dospěla ke 4 ukazatelům. 

Její model měl následující tvar: 
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𝑀 =  20,81 ∗ 𝑥1 − 12,054 ∗ 𝑥2 + 3,116 ∗ 𝑥3 − 2,399 ∗ 𝑥4 

kde X1 je poměr zisku po zdanění (EAT) k celkovým aktivům, 

X2 je poměr zisku před zdaněním a úroky (EBIT) k celkovým aktivům, 

X3 je poměr nerozděleného zisku k celkovým aktivům 

X4 je poměr krátkodobých závazků k tržbám. (13) 

Interpretace výsledků je následující: 

• Pro M < -0,6 je podnik ohrožen bankrotem, 

• Pro M > -0,6 není podnik ohrožen bankrotem. 

Na testovaných datech byl daný model druhý nejúspěšnější v predikci úpadku než 

další testované modely. Větší pravděpodobnosti úspěchu dosahoval Zmijewského 

model, který bude popsán v další kapitole, konkrétně 85,71 %, zatímco nově 

vytvořený model predikoval bankrot s úspěšností 82,3 %. Zmijewského model byl 

nicméně horší u predikce zdravých podniků, kde měl úspěšnost 68,58 % a nově 

vytvořený model 84,62 %. (13) 
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3 Bankrotní modely vytvořené logit a probit 

analýzou 

V této kapitole se budu nejdříve věnovat logit a probit analýze jakožto metodám 

pro statistickou analýzu dat, a následně popíšu dva bankrotní modely těmito 

metodami vytvořenými. Konkrétně bankrotní model profesora Ohlsona vytvořený 

logistickou regresí a jedním z šesti bankrotních modelů, které vytvořil Mark E. 

Zmijewski probit analýzou. 

3.1 Logit a probit analýza 

V teoretickém úvodu minulé kapitoly byla popsána diskriminační analýza, 

konkrétně Fisherova lineární diskriminační funkce, která slouží k analýze 

vícerozměrných dat. Použití této lineární diskriminace je vhodné v případech, když 

„dva soubory mají vícerozměrné normální rozdělení se stejnými kovariančními 

maticemi.“ (10, s. 257) V případech, kdy tomu tak není a jsou přítomny například 

binární (dichotomické) proměnné, je vhodné aplikovat logit (logistický) nebo probit 

(probistický) model pro určení pravděpodobnosti příslušnosti objektu k určité třídě. 

Vysvětlovaná závislá dichotomická proměnná může nabývat dvou hodnot: 

• yi = 1 – nastane bankrot 

• yi = 0 –  nenastane bankrot. 

Pravděpodobnost, že nastane yi = 1 je Pi a pravděpodobnost, že nastane yi = 0 je 

tedy 1- Pi. Model má pak následující obecný tvar: 

𝑃𝑖 = 𝑓(𝛼 + 𝛽𝑥𝑖) 

kde xi jsou jednotlivé nezávislé proměnné (finanční ukazatele) 

a α a β jsou odhadované parametry. (14) 

Logit model pro specifikaci Pi má následující tvar: 

 

𝑃𝑖 =
exp  (𝛼 + 𝛽𝑥𝑖)

1 + exp  (𝛼 + 𝛽𝑥𝑖)
=  

1

1 + exp  (−𝛼 − 𝛽𝑥𝑖)
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Probit model pro specifikaci Pi má následující tvar: 

𝑃𝑖 = ∫
1

√2𝜋

𝛼+𝛽𝑥𝑖

−∞

 exp (−
1

2
𝑡2) 𝑑𝑡 

Kvůli nelineárním vlastnostem daných modelů není možné použít metodu 

nejmenších čtverců (OLS), ale je nutné a z výpočetních důvodů vhodnější 

maximalizovat logaritmus věrohodnostní funkce. (14) 

3.2 Ohlsonův bankrotní model 

Nejznámější bankrotní model vytvořený logistickou regresí je model amerického 

ekonoma a profesora účetnictví na New York University Stern School of Business 

Jamese A. Ohlsona z roku 1980. Vycházel z dat amerických podniků 70. a 80. let. 

Model byl mnohokrát testován a ověřován i pro různá ekonomická prostředí 

(Turecko, Írán) a vzniklo mnoho modifikací, neboť model je velmi závislý na 

dobových podmínkách. Aktualizované modely vyšly v letech 1993, 2003, 2009, 

2010 i 2011 a v dostupné literatuře se uvádí celkem 17 verzí modelu. Ač se 

obecně má za to, že počet ukazatelů by měl být malý a z dosavadně 

představených modelů byl největší počet ukazatelů 6, tak Ohlsonův model tvoří 9 

poměrových ukazatelů. Těmto ukazatelům jsou přiřazeny jednotlivé váhy a jejich 

součtem vznikne hodnota Q, která je však pouze mezivýsledkem a dále se s ní 

počítá. Obecný vzorec pro hodnotu Q je následující: 

𝑄 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2 ∗ 𝑥2 + 𝛽3 ∗ 𝑥3 + 𝛽4 ∗ 𝑥4 + 𝛽5 ∗ 𝑥5 + 𝛽6

∗ 𝑥6 + 𝛽7 ∗ 𝑥7 + 𝛽8 ∗ 𝑥8 + 𝛽9 ∗ 𝑥9 

Hodnoty βi závisí na variantě modelu, zdali chceme predikovat bankrot během 

jednoho roku, během dvou let nebo během jednoho či dvou let. Vzorec pro model, 

který predikuje bankrot v daném či následujícím roce je tento: 

𝑄 =  −0,407 ∗ 𝑥1 + 6,03 ∗ 𝑥2 − 1,43 ∗ 𝑥3 + 0,0757 ∗ 𝑥4 

−2,47 ∗ 𝑥5 − 1,83 ∗ 𝑥6 + 0,285 ∗ 𝑥7 − 1,72 ∗ 𝑥8 

−0,521 ∗ 𝑥9 − 1,32 
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kde X1 je logaritmus poměru celkových aktiv k HDP indexu cenové hladiny, 

X2 je poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům, 

X3 je poměr čistého pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

X4 je poměr krátkodobých závazků k oběžným aktivům, 

X5 je 1, jestliže jsou cizí zdroje větší než stálá aktiva, v opačném případě je 

hodnota ukazatele 0, 

X6 je poměr čistého zisku (EAT) k celkovým aktivům, 

X7 je poměr čistého zisku a odpisů k cizím zdrojům, 

X8 je 1, jestliže je součet čistého zisku za dvě předchozí období nižší než 0, 

v opačném případě je hodnota ukazatele 0, 

X9 je poměr rozdílu čistého zisku za stávající období a čistého zisku za minulé 

období k rozdílu čistého zisku za stávající období v absolutní hodnotě a čistého 

zisku za minulé období v absolutní hodnotě. (2) 

Výsledná hodnota Q se dosadí do následující rovnice: 

𝑃𝑖 =  (
1

1 + 𝑒−𝑄
) 

Hodnota P vyjadřuje pravděpodobnost vzniku bankrotu, čím blíže 1, tím větší 

pravděpodobnost vzniku bankrotu, jak bylo popsáno v teoretickém úvodu této 

kapitoly. Interpretace hodnot Q je následující: 

• Pro Q = 0 platí P = 0,5, 

• Pro Q < 0 se hodnota P přibližuje k 0 a snižuje se tak pravděpodobnost 

bankrotu, 

• Pro Q > 0 se hodnota P přibližuje k 1 a zvyšuje se tak pravděpodobnost 

bankrotu. 

Model tak v podstatě nepotřebuje uměle vytvořenou stupnici a výsledná hodnota P 

přesně udává pravděpodobnost vzniku bankrotu. 

3.3 Zmijewského bankrotní model 

Mark E. Zmijewski se primárně ve svém článku z roku 1984 zabývá správným 

postupem tvorby modelu, zejména výběrem bankrotujících a nebankrotujících 

firem do vzorku zdrojových dat. Do té doby bylo totiž většinou zastoupení 
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zdravých a nezdravých podniků v poměru 50 % zdravých a 50 % nezdravých, 

přičemž v reálném světě tomu tak ale není. Bankrotujících firem je mnohem méně 

než firem finančně stabilních. Zmijewski chtěl dokázat, že čím více bude počet 

bankrotujících podniků ve vzorku odpovídat realitě, tím lepší bude vytvořený 

model. Zmijewski vytvořil pomocí probit analýzy 6 modelů s různými poměry 

bankrotujících a nebankrotujících firem, kdy zvyšoval počet zdravých firem ve 

vzorku (40:40, 40:100, 40:200, 40:400, 40:600, 40:800). Zvýšení úspěšnosti 

nebylo vždy přímo úměrné zvýšení počtu zdravých firem ve vzorku, ale trend 

zvyšování úspěšnosti predikce se zvyšováním počtu zdravých firem byl zřejmý. 

Úspěšnost modelu se zastoupením zdravých a nezdravých firem 40:40 byla 92,6 

% a pro model s poměrem 40:800 byla úspěšnost 98,2 %. Výsledný model (s 

poměrem 40:800) má následující tvar: 

𝑍 =  −4,3 − 4,5 ∗ 𝑥1 + 5,7 ∗ 𝑥2 + 0,004 ∗ 𝑥3 

kde X1 je poměr čistého zisku (EAT) k celkovým aktivům, 

X2 je poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům, 

X3 je poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. (15) 

Výsledná hodnota Z se převede na logit dosazením do následující rovnice: 

𝑃𝑖 =  (
1

1 + 𝑒−𝑍
) 

Při hodnotě Pi větší nebo rovna 0,5 je podnik ohrožen bankrotem. Čím blíže se 

hodnota blíží nule, tím stabilnější podnik je. Hodnota Z se kvůli intepretaci může 

také dosadit do distribuční funkce normálního normovaného rozdělení a výslednou 

hodnotu je možné porovnat s výsledek dosaženým pomocí převodu na logit 

model. 
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4 Bankrotní modely vytvořené neuronovými 

sítěmi 

V této kapitole nejdříve popíšu neuronové sítě a jejich výhody a nevýhody vůči 

metodám představeným v předchozích kapitolách. Následně se budu věnovat 

několika pracím srovnávají bankrotní modely vytvořené neuronovými sítěmi a 

diskriminační analýzou. 

4.1 Neuronové sítě 

Neuronové sítě jsou matematické modely simulující činnost mozku. Pro svoji 

složitost je nezbytné jejich vytvoření počítačem. Skládají se z jednotek, které 

odpovídají neuronům v lidském mozku a které se nacházejí v několika vrstvách. 

První vrstvou je vstupní vrstva, pak je jedna či více skrytých vrstev, a nakonec je 

výstupní vrstva. Každý neuron v dané vrstvě je spojen s každým neuronem 

v sousední vrstvě či vrstvách. Princip využití neuronových sítí spočívá v tom, že si 

na základě dodaných vstupních a výstupních dat vytvoří vlastní algoritmus, kterým 

daný typ úlohy vyřeší. Na rozdíl od běžného programu, který dostane vstupní data 

a algoritmus s jehož pomocí dodá výstupní data. Neuronová síť se tzv. učí na 

trénovacích datech (předem dodaných) a tímto učením si vytvoří vlastní algoritmus 

pro použití na testovacích (ostrých) datech. Zásadní výhoda neuronových sítí 

oproti doposud představeným metodám se pak projeví při práci s daty obsahující 

větší množství nelinearit, které neuronové sítě lépe zachytí. Nevýhodou pak může 

být nemožnost zjištění daného algoritmu, tedy že neposkytne souvislosti mezi 

vstupy a výstupy. (16) 

4.2 Bankrotní model Odomy a Shardy 

V roce 1990 se ve svém článku pánové Marcus D. Odom a Ramesh Sharda 

z Oklahoma State University srovnávali predikční schopnosti modelů vytvořených 

ze stejných dat pomocí neuronových sítí a diskriminační analýzou. Vycházeli 
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z Altmanova bankrotního modelu z roku 1968 a použili jeho 5 finančních 

ukazatelů. Neuronová síť se pak skládala ze tří vrstev: vstupní, skrytá a výstupní. 

Vstupní vrstva měla pět neuronů, jeden pro každý ukazatel, stejně tak skrytá 

vrstva. Výstupní vrstva měla jeden neuron, který nabýval hodnot od 0 pro bankrot 

do 1 pro finanční stabilitu. Dělící hodnota byla 0,5. (17) Schéma neuronové sítě je 

zobrazeno na obrázku 2. 

 

Obr. 2: Schéma neuronové sítě 

 

Zdroj: Odom M. 1990. (17, s. 165) 

Autoři otestovali tři vzorky firem s různým zastoupením bankrotních a stabilních 

firem. V prvním vzorku byl jejich poměr 50:50, ve druhém 80:20 a ve třetím 90:10. 

Ve všech případech byla neuronová síť úspěšnější než diskriminační analýza. 

Srovnání je zobrazeno na obrázku 3. 
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Obr. 3 Srovnání úspěšnosti predikce neuronové sítě a diskriminační analýzy 

 
Zdroj: Odom M. 1990. (17, s. 167) 

Z grafu je také zřejmá menší závislost úspěšnosti predikce na složení vzorku firem 

u neuronové sítě. Diskriminační analýza dosahuje lepší úspěšnosti pro vzorek 

80:20 než pro zbylé dva, zatímco neuronová sít je téměř stejně úspěšná pro 

všechny tři vzorky. Model vytvořený neuronovou sítí nemá tvar souhrnného 

ukazatele, ale jedná se v podstatě o program. Nicméně hlavním cílem práce bylo 

srovnání výsledků modelů vytvořených neuronovou sítí a diskriminační analýzou. 

Jednoznačným závěrem práce pak byla větší úspěšnost predikce modelu 

vytvořeného neuronovou sítí. 

4.3 Darmovzalův bankrotní model 

Bankrotní model pro české prostředí vytvořil pomocí neuronové sítě Ing. Josef 

Darmovzal ve své diplomové práci z roku 2015. Zdrojem dat mu byla databáze 
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Albertina, ze které použil data pro roky 2010 až 2014. Do vzorku dat pro trénování 

(učení) neuronové sítě zahrnul 242 podniků, 121 bankrotních a 121 nebankrotních 

a Dále pak měnil jejich poměr na 80:20 a 90:10. Finální modely vytvořil 

v matematickém programu MATLAB. Ing. Darmovzal ve své práci rovněž vytvořil 

ze stejných dat bankrotní model pomocí diskriminační analýzy a došel ke stejným 

závěrům jako Marcus D. Odom a Ramesh Sharda, tedy že model vytvořený 

neuronovou sítí je úspěšnější. Následně data zmenšil o odlehlá pozorování a 

vytvořil modely znovu, což vedlo ke zlepšení modelů vytvořených diskriminační 

analýzou, ale modely vytvořené neuronovými sítěmi se zhoršily. Dospěl tak 

k závěru, že modely tvořené neuronovými sítěmi si lépe poradí s daty obsahující 

odlehlá pozorování. 
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5 Bankrot ve stavebnictví 

Možnost vzniku krize a ji následující případný bankrot hrozí každé firmě od 

okamžiku jejího založení. Pochopitelně krize nemusí a často ani nekončí 

bankrotem. To záleží na mnoha okolnostech. Jednak na vnějších podmínkách, na 

hospodářské situaci ve světě i u nás. A zároveň na schopnostech managementu 

podnik krizí zdárně provést. Zejména z těchto dvou důvodů je pro krizi podniku 

důležité, jak je velký, neboť u velkých podniků je vyšší pravděpodobnost 

nezbankrotování během globální krize (z mnoha důvodů), stejně tak jako ve 

velkých podnicích budou spíše lepší manažeři než v malých. I tak ale v minulosti 

mnohokrát došlo ke zbankrotování velkého podniku. Mezi nejznámější případy 

bankrotů velkých společností určitě patří společnosti WorldCom a Enron a jejich 

krach v letech 2001 a 2002. Avšak v obou těchto případech byly příčinou krachu 

podvody a účetní machinace. Mimo jiné spolu s těmito firmami ukončil činnost i 

jejich auditor, jedna z největších firem na světě, Arthur Andersen. Podobných 

případů je pak celá řada. Odhlédneme-li ale od těchto podvody způsobených 

případů, tak zjistíme, že jedním z odvětví, kde je největší koncentrace velkých 

zbankrotovaných firem, je právě stavebnictví. 

Posledním takovým případem ve světě je společnost Carillion, druhá největší 

britská stavební společnost zaměstnávající 43 tisíc zaměstnanců po celém světě. 

Carillion navíc nepůsobí jen ve stavebnictví, ale i ve facility managementu. Stará 

se tak třeba o úklid a služby v nemocnicích a školách po celé Velké Británii a pro 

britskou vládu pracuje na 450 projektech, jejichž další osud je velmi nejistý a 

zvládnutí následků tohoto krachu bude pro britskou vládu bezpochyby velmi 

nákladné. Příčiny bankrotu byly známy přinejmenším půl roku dopředu, kdy firma 

oznámila potíže s obsluhou dluhu. Ten rostl zejména z důvodu zpožděných plateb 

ze zakázek na blízkém východě a z oddalování ukončení tamních zakázek. 

Zakázky byly navíc nadhodnocené a ukázalo se, že jsou výrazně méně výnosné, 

než se předpokládalo. Dluh narostl do takové výše, že banky zamítly další půjčky 

a stejně tak stát odmítl firmu zachránit. Firma tak byla nucena jít do likvidace. (18) 
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Dalším příkladem velké bankrotující firmy může být jihlavská PSJ, a.s., která na 

sebe podala insolvenční návrh 10. září 2018. PSJ, a.s. patří mezi největší české 

stavební firmy s mnoha zakázkami v zahraniční, konkrétně v šestadvaceti zemích 

světa, zejména pak v Německu a Rusku. Právě ruský projekt výstavby 

multifunkčního centra v Nižném Novgorodu poslal firmu do problémů. Projekt byl 

přebírán až ve fázi výstavby a při podpisu smlouvy nebylo možné předpokládat 

objevivší se komplikace, jejichž kompenzaci investor odmítl. Dalším problémem 

byla fakturace možná až po dokončení určitě etapy, přičemž subdodavatele bylo 

nutné platit průběžně, což zhoršovalo projektové cash flow. Na jiné ruské zakázce 

se firma dostala do potíží kvůli nepředvídatelné změně ruských technických 

norem. V důsledku toho došlo k problémům se svařitelností spojů na rozvodech 

systému požární vody, jež neobstál při tlakových zkouškách a musel být opraven. 

To vedlo k významným nákladům na vícepráce a smluvní pokutě za zpoždění 

v předání díla investorovi. V české republice firma realizovala dvě zakázky na 

pražském Pankráci, V Tower a Main Point Pankrác. V průběhu obou projektů 

došlo k blíže nespecifikovaným nepředpokládaným okolnostem, jež vedly 

k časovým skluzům. Vznikla potřeba dosmluvňovat nové subdodavatele, která 

v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovních sil vedla k výraznému zvýšení 

subdodavatelských cen. V případě budovy Main Point Pankrác došlo navíc k 

rozdílům mezi rozpočtovanými a skutečnými cenami několika položek. Firma se 

tak ocitla v druhotné platební neschopnosti, kdy není schopná splatit své závazky 

z důvodu neuhrazených pohledávek svých odběratelů. (19) 

Bankrot ve stavebnictví je velmi specifická věc, protože se týká i velkých firem, 

které na trhu působí dlouhou dobu. Často to jsou firmy, které se nevěnují jen 

stavební činnosti, ale kombinují to s developerskou činností či facility 

managementem. Zároveň mohou mít i značné množství státních zakázek a 

účastnit se PPP projektů. To všechno se může zdát jako výhoda oproti konkurenci 

či během hospodářské krize, ale skýtá to mnohá úskalí. Konečným problém je 

vždy nedostatek peněz na splácení závazků, které mohou být tak velké, že už na 

ně ani banka nechce půjčit. Tato platební neschopnost má ve stavebnictví mnoho 

příčin. Vše to začíná už v přípravě, kdy je z důvodu složitosti a náročnosti projektu 

špatně odhadnuta doba trvání, která je běžně několik let, a výsledné náklady, 

které jednak rostou s prodlužující se dobou trvání. Příčiny problému také často 
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pramení i ze složitosti dodavatelského systému a podepsaných smluv mezi 

investorem a dodavatelem. 
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6 Testování bankrotních modelů 

V této kapitole budou otestovány vybrané bankrotní modely na vzorku stavebních 

firem působících na českém stavebním trhu. Zdrojem dat s finančními ukazateli 

stavebních firem je databáze Amadeus, kterou vydává společnost Bureau van 

Dijk. Jakožto kritéria pro selekci jednotlivých firem do testovaného vzorku byly 

použity následující NACE kódy: 

• 41 - Výstavba budov 

• 42 - Inženýrské stavitelství 

• 43 - Specializované stavební činnosti. 

Prvotní databáze obsahovala data 7 244 firem z let 2012 až 2017, ta však musela 

být zredukována z důvodu neúplných informací, nedostatečné vypovídací hodnotě 

některých údajů a následné nemožnosti použít data pro výpočty jednotlivých 

souhrnných ukazatelů. Výslednou databázi tak tvoří 5208 podniků, z nichž 65 je 

bankrotních a 5143 finančně stabilních. Modely byly testovány na datech z let 

2012 až 2015. Data z let 2016 a 2017 byla značně neúplná, a proto nebyla 

zahrnuta do konečného vzorku. Finální databáze obsahuje následující finanční 

ukazatele:  

• celková aktiva, 

• oběžná aktiva, 

• vlastní kapitál, 

• zadržený zisk, 

• cizí zdroje, 

• krátkodobé závazky, 

• EBIT, 

• EBT, 

• EAT, 

• výnosy, 

• tržby, 

• nákladové úroky 

• cash flow 
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Testovanými bankrotními modely jsou: 

• Altmanův bankrotní model z roku 1983, 

• Tafflerův bankrotní model,  

• Index manželů Neumaierových IN05, 

• Majerův bankrotní model, 

• Srbové bankrotní model, 

• Zmijewského bankrotní model. 

Zbylé modely popsané v teoretické části nejsou testovány zejména z důvodu 

nedostupnosti potřebných informací. Úspěšnost modelů je hodnocena samostatně 

na datech bankrotních podniků a finančně stabilních podniků a následně na 

datech všech podniků dohromady. Data jsou zobrazena v tabulkách i grafech pro 

lepší přehlednost. 

6.1 Vyhodnocení úspěšnosti Altmanova modelu 

Pro vyhodnocení byl vybrán Altmanův bankrotní model z roku 1983. Jeho první 

model z roku 1968 nebyl vybrán z důvodu nemožnosti určení ukazatele tržní 

hodnoty vlastního kapitálu a jeho model upravený pro české prostředí nebyl 

vybrán z důvodu absence informací o závazcích po lhůtě splatnosti. Model ZETA 

z roku 1983 je popsán v kapitole 2.2 na straně 14 této práce. V tabulce 4 je 

vyhodnocena úspěšnost zařazení pro bankrotní podniky. 

Tab. 4: Úspěšnost predikce Altmanova modelu pro bankrotní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Data z tabulky 4 jsou názorně zobrazena v grafu 2. 

 

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 27 30 25 21

Šedá zóna 14 15 21 22

Špatně zařazeno 24 20 19 22

Suma 65 65 65 65

Správně zařazeno 41,5% 46,2% 38,5% 32,3%

Šedá zóna 21,5% 23,1% 32,3% 33,8%

Špatně zařazeno 36,9% 30,8% 29,2% 33,8%

Suma 100% 100% 100% 100%

Absolutní četnost

Relativní četnost

Bankrotní podniky
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Graf 2: Úspěšnost predikce Altmanova modelu pro bankrotní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Z tabulky 4 grafu 2 je zřejmé, že s postupem času model odhalí více problémů. 

Zatímco v roce 2012 identifikoval 32,31 % problémových podniků v roce 2015 se 

zlepšil na 41,54 %. A i když se mírně zhoršil se špatně zařazenými podniky, tak 

zlepšení bylo zejména na úkor podniků v šedé zóně, jejichž počet se zmenšoval. 

Model tak sice nemá velkou úspěšnost v odhalování bankrotních podniků, ale 

v čase vykazuje zlepšení. V následující tabulce 5 je vyhodnocena úspěšnost 

zařazení pro finančně stabilní podniky. 

Tab. 5: Úspěšnost predikce Altmanova modelu pro finančně stabilní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Data z tabulky 5 jsou názorně zobrazena v grafu 3. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 2905 2739 2651 2775

Šedá zóna 1178 1312 1337 1260

Špatně zařazeno 1060 1092 1155 1108

Suma 5143 5143 5143 5143

Správně zařazeno 56,5% 53,3% 51,5% 54,0%

Šedá zóna 22,9% 25,5% 26,0% 24,5%

Špatně zařazeno 20,6% 21,2% 22,5% 21,5%

Suma 100% 100% 100% 100%

Absolutní četnost

Relativní četnost

Finančně stabilní podniky
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Graf 3: Úspěšnost predikce Altmanova modelu pro finančně stabilní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

I při zařazování finančně stabilních podniků úspěšnost Altmanova modelu 

v daném časovém intervalu roste. Navíc úspěšnost zařazení je v posledním roce 

56,48 %, což je téměř o 15 procentních bodů více než u bankrotních podniků ve 

stejném období. Úspěšnost modelu pro všechny podniky je pak obdobná jako 

úspěšnost pro finančně stabilní podniky, což je dáno výrazně větším počtem 

finančně zdravých společností ve vzorku, vyhodnocení je v tabulce 6 a grafu 4. 

Tab. 6: Úspěšnost predikce Altmanova modelu pro všechny podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 2932 2769 2676 2796

Šedá zóna 1192 1327 1358 1282

Špatně zařazeno 1084 1112 1174 1130

Suma 5208 5208 5208 5208

Správně zařazeno 56,3% 53,2% 51,4% 53,7%

Šedá zóna 22,9% 25,5% 26,1% 24,6%

Špatně zařazeno 20,8% 21,4% 22,5% 21,7%

Suma 100% 100% 100% 100%

Relativní četnost

Všechny podniky

Absolutní četnost
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Graf 4: Úspěšnost predikce Altmanova modelu pro všechny podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Jak už bylo napsáno výše, celková úspěšnost je zásadním způsobem ovlivněna 

velkým zastoupením finančně stabilních podniků v datovém vzorku. Při větším 

zastoupení bankrotních podniků ve vzorku by úspěšnost modelu pravděpodobně 

zhoršil, nicméně malý počet bankrotních podniků ve vzorku je věrným obrazem 

reality. Autor modelu uvádí úspěšnost 91 % pro bankrotní podniky a 97 % pro 

finančně stabilní podniky. Toho nebylo dosaženo ani v jednom případě. Důvodem 

je samozřejmě jiný datový vzorek obsahující data českých stavebních firem z let 

2012 až 2015, zatímco model byl tvořen na datech amerických podniků ze 60. let 

20. století. 

6.2 Vyhodnocení úspěšnosti Tafflerova modelu 

V této kapitole bude vyhodnocena úspěšnost Tafflerova modelu z roku 1977, který 

je detailně popsán v kapitole 2.3 této práce. Nejdříve je vyhodnocení pro bankrotní 

podniky, pak pro finančně stabilní podniky, a nakonec pro všechny podniky 

dohromady. 
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Tab. 7: Úspěšnost predikce Tafflerova modelu pro bankrotní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 5: Úspěšnost predikce Tafflerova modelu pro bankrotní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Úspěšnost modelu při odhalování bankrotních podniků je pouhých 21,5 % rok před 

bankrotem, což je velmi málo. Navíc tato úspěšnost v čase klesá. Na začátku 

sledovaného časové období byla úspěšnost správného zařazení 27,7 % a žádný 

podnik nebyl zařazen do šedé zóny. Z tohoto hlediska má model velmi mizivou 

vypovídací hodnotu. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 14 16 16 18

Šedá zóna 5 4 5 0

Špatně zařazeno 46 45 44 47

Suma 65 65 65 65

Správně zařazeno 21,5% 24,6% 24,6% 27,7%

Šedá zóna 7,7% 6,2% 7,7% 0,0%

Špatně zařazeno 70,8% 69,2% 67,7% 72,3%

Suma 100% 100% 100% 100%

Bankrotní podniky

Absolutní četnost

Relativní četnost
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Tab. 8: Úspěšnost predikce Tafflerova modelu pro finančně stabilní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 6: Úspěšnost predikce Tafflerova modelu pro finančně stabilní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Při porovnání grafů 5 a 6 vidíme, že úspěšnost modelu při odhalování finančně 

stabilních podniků je výrazně vyšší než při odhalování bankrotních podniků. Jeden 

rok před bankrotem model správně zařadí 77,9 % podniků a špatně pouhých 16,4 

% podniků. Hodnoty úspěšnosti se v čase téměř nemění, stejně tak jako hodnoty 

zařazení do šedé zóny a špatně zařazených.  

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 4004 3943 3898 3976

Šedá zóna 295 274 278 259

Špatně zařazeno 844 926 967 908

Suma 5143 5143 5143 5143

Správně zařazeno 77,9% 76,7% 75,8% 77,3%

Šedá zóna 5,7% 5,3% 5,4% 5,0%

Špatně zařazeno 16,4% 18,0% 18,8% 17,7%

Suma 100% 100% 100% 100%

Finančně stabilní podniky

Absolutní četnost

Relativní četnost
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Tab. 9: Úspěšnost predikce Tafflerova modelu pro všechny podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 7: Úspěšnost predikce Tafflerova modelu pro všechny podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Úspěšnost predikce 77,2 % jeden rok před bankrotem je relativně vysoká, nedá se 

ovšem srovnávat s původně deklarovanou úspěšností 97 % profesorem Tafflerem. 

Rozdílné výsledky opět plynou z původu dat použitých pro tvorbu modelu a 

testovaných dat. Profesor Taffler postavil model na datech britských podniků 70. 

let 20. století, a proto model nevykazuje tak vysokou úspěšnost. Nicméně zásadní 

problém tohoto modelu je ve správném odhalování bankrotních podniků, kdy jeho 

úspěšnost v čase klesá až na pouhých 21,5 %. Využití Tafflerova modelu pro 

předvídání bankrotu českých stavebních firem je tak prakticky nulové. 

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 4018 3959 3914 3994

Šedá zóna 300 278 283 259

Špatně zařazeno 890 971 1011 955

Suma 5208 5208 5208 5208

Správně zařazeno 77,2% 76,0% 75,2% 76,7%

Šedá zóna 5,8% 5,3% 5,4% 5,0%

Špatně zařazeno 17,1% 18,6% 19,4% 18,3%

Suma 100% 100% 100% 100%

Relativní četnost

Všechny podniky

Absolutní četnost
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6.3 Vyhodnocení úspěšnosti indexu manželů Neumaierových 

IN05 

Model manželů Neumaierových IN05, jež bude otestován v této kapitole, má 

deklarovanou úspěšnost odhalení bankrotních podniků 77 %. V tabulce 10 a grafu 

8 jsou zobrazeny výsledky otestování modelu na úspěšné odhalení bankrotních 

podniků v datovém vzorku českých stavebních firem. 

Tab. 10: Úspěšnost predikce indexu IN05 pro bankrotní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 33 31 36 28

Šedá zóna 12 15 11 13

Špatně zařazeno 20 19 18 24

Suma 65 65 65 65

Správně zařazeno 50,8% 47,7% 55,4% 43,1%

Šedá zóna 18,5% 23,1% 16,9% 20,0%

Špatně zařazeno 30,8% 29,2% 27,7% 36,9%

Suma 100% 100% 100% 100%

Bankrotní podniky

Absolutní četnost

Relativní četnost
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Graf 8: Úspěšnost predikce indexu IN05 pro bankrotní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Úspěšnost správného zařazení bankrotních podniků u modelu IN05 je nejhorší 4 

roky před bankrotem, kdy nabývá hodnot 43,1 %, a nejlepší 3 roky před 

bankrotem, kdy dosahuje hodnot 55,4 %. Jeden rok před bankrotem je pak 

úspěšnost 50,8 %. To je o 27 procentních bodů méně, než kolik dosahoval model 

na původních datech. V tabulce 11 a grafu 9 je vyhodnocení úspěšnosti modelu 

pro finančně stabilní podniky. 

Tab. 11: Úspěšnost predikce indexu IN05 pro finančně stabilní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 2921 2769 2623 2674

Šedá zóna 959 1031 993 1022

Špatně zařazeno 1263 1343 1527 1447

Suma 5143 5143 5143 5143

Správně zařazeno 56,8% 53,8% 51,0% 52,0%

Šedá zóna 18,6% 20,0% 19,3% 19,9%

Špatně zařazeno 24,6% 26,1% 29,7% 28,1%

Suma 100% 100% 100% 100%

Finančně stabilní podniky

Absolutní četnost

Relativní četnost



 

46 

 

Graf 9: Úspěšnost predikce indexu IN05 pro finančně stabilní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Úspěšnost 56,8 % jeden rok před bankrotem pro finančně stabilní podniky je 

lepším výsledkem než u bankrotních podniků. Pozitivním faktem rovněž je, že 

úspěšnost správného odhalování v čase roste, a to jak na úkor šedé zóny, která 

klesla z původních19,9 % na konečných 18,7 %, tak i na úkor špatně zařazených 

podniků, jejichž zastoupení kleslo z počátečních 28,1 % na 24,6 % jeden rok před 

bankrotem. V tabulce 12 a grafu 10 je vyhodnocení úspěšnosti modelu pro 

všechny podniky. 

Tab. 12: Úspěšnost predikce indexu IN05 pro všechny podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 2954 2800 2659 2702

Šedá zóna 971 1046 1004 1035

Špatně zařazeno 1283 1362 1545 1471

Suma 5208 5208 5208 5208

Správně zařazeno 56,7% 53,8% 51,1% 51,9%

Šedá zóna 18,6% 20,1% 19,3% 19,9%

Špatně zařazeno 24,6% 26,2% 29,7% 28,2%

Suma 100% 100% 100% 100%

Relativní četnost

Všechny podniky

Absolutní četnost
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Graf 10: Úspěšnost predikce indexu IN05 pro všechny podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Původně deklarovaná úspěšnost modelu pro bankrotní a finančně stabilní podniky 

je 80 %. Na testovaných datech model takových hodnot nedosáhne ani zdaleka. 

Jeden rok před bankrotem dosahuje hodnot 56,7 %, což je o 23 procentních bodů 

méně. Kladem modelu je jeho zvyšující se úspěšnost v čase, která vychází se 

zvyšující se úspěšnosti odhalování finančně stabilních podniků. 

6.4 Vyhodnocení úspěšnosti Majerova modelu 

V této kapitole bude vyhodnocena úspěšnost Majerova bankrotního modelu 

sestrojeného přímo pro predikování bankrotu českých stavebních podniků. Na 

původních datech model dosahoval úspěšnosti 61 % pro zdravé podniky a 77 % 

pro bankrotní podniky jeden rok před bankrotem. 
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Tab. 13: Úspěšnost predikce Majerova modelu pro bankrotní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 11: Úspěšnost predikce Majerova modelu pro bankrotní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Úspěšnost modelu pro bankrotní podniky 63,1 % jeden rok před bankrotem je 

doposud nejvyšší oproti předchozím otestovaným modelům. Považuji to za velmi 

dobrý výsledek, ze kterého jednoznačně plyne odlišnost staveních podniků a 

potřeba zvlášť upravených modelů přímo pro potřeby stavebnictví. Model v čase 

vykazuje výrazného zlepšení. V první roce sledovaného období vykazuje 

úspěšnost 46,2 % a roste až na úspěšnost 63,1 % v roce posledním. Růst je 

zaznamenán jak na úkor šedé zóny, tak zejména na úkor špatně zařazených 

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 41 35 33 30

Šedá zóna 3 5 7 7

Špatně zařazeno 21 25 25 28

Suma 65 65 65 65

Správně zařazeno 63,1% 53,8% 50,8% 46,2%

Šedá zóna 4,6% 7,7% 10,8% 10,8%

Špatně zařazeno 32,3% 38,5% 38,5% 43,1%

Suma 100% 100% 100% 100%

Bankrotní podniky

Absolutní četnost

Relativní četnost
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podniků, což je možno také hodnotit pozitivně. Následuje tabulka 14 a graf 12 

s vyhodnocením úspěšnosti modelu pro finančně stabilní podniky. 

Tab. 14: Úspěšnost predikce Majerova modelu pro finančně stabilní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 12: Úspěšnost predikce Majerova modelu pro finančně stabilní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

I při odhalování finančně stabilních podniků dosáhl model dobré úspěšnosti. Ve 

sledovaném období se navíc zlepšil z původních 71,8 % na konečných 73,9 %. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 3803 3696 3570 3694

Šedá zóna 430 413 421 407

Špatně zařazeno 910 1034 1152 1042

Suma 5143 5143 5143 5143

Správně zařazeno 73,9% 71,9% 69,4% 71,8%

Šedá zóna 8,4% 8,0% 8,2% 7,9%

Špatně zařazeno 17,7% 20,1% 22,4% 20,3%

Suma 100% 100% 100% 100%

Finančně stabilní podniky

Absolutní četnost

Relativní četnost
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Tab. 15: Úspěšnost predikce Majerova modelu pro všechny podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 13: Úspěšnost predikce Majerova modelu pro všechny podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Majerův model vykazuje velmi dobré hodnoty úspěšnosti, a to zejména při 

odhalování bankrotních podniků. Celkovou úspěšnost 73,8 % v posledním roce 

sledovaného období tak lze hodnotit jako relevantní, neboť právě díky dobré 

úspěšnosti modelu při odhalování bankrotních podniků není tolik zkreslena 

mnohonásobně větším počtem finančně stabilních podniků v datovém vzorku. 

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 3844 3731 3603 3724

Šedá zóna 433 418 428 414

Špatně zařazeno 931 1059 1177 1070

Suma 5208 5208 5208 5208

Správně zařazeno 73,8% 71,6% 69,2% 71,5%

Šedá zóna 8,3% 8,0% 8,2% 7,9%

Špatně zařazeno 17,9% 20,3% 22,6% 20,5%

Suma 100% 100% 100% 100%

Relativní četnost

Všechny podniky

Absolutní četnost
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6.5 Vyhodnocení úspěšnosti Srbové modelu 

V této kapitole bude vyhodnocena úspěšnost Srbové bankrotního modelu rovněž 

sestrojeného přímo pro predikování bankrotu českých stavebních podniků. 

Deklarovaná úspěšnost na původních datech, ze kterých byl model vytvořen, je 

82,3 % pro bankrotní podniky a 84,6 pro finančně stabilní podniky. Ing. Srbová 

model poté ještě jednou otestovala na datech nepoužitých pro vytvoření modelu a 

dospěla k úspěšnosti 85,7 % pro bankrotní podniky a 77,3 pro finančně stabilní 

podniky, tedy pro bankrotní podniky se úspěšnost ještě zvýšila a pro finančně 

stabilní podniky se úspěšnost naopak snížila. Vyhodnocení úspěšnosti modelu při 

odhalování bankrotních podniků je zobrazeno v tabulce 16 a grafu 14, následuje 

tabulka 17 a graf 15 s vyhodnocením úspěšnosti modelu pro finančně stabilní 

podniky, a nakonec je vyhodnocení pro všechny podniky v tabulce 18 a grafu 16. 

Tab. 16: Úspěšnost predikce Srbové modelu pro bankrotní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 49 43 43 41

Špatně zařazeno 16 22 22 24

Suma 65 65 65 65

Správně zařazeno 75,4% 66,2% 66,2% 63,1%

Špatně zařazeno 24,6% 33,8% 33,8% 36,9%

Suma 100% 100% 100% 100%

Bankrotní podniky

Relativní četnost

Absolutní četnost
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Graf 14: Úspěšnost predikce Srbové modelu pro bankrotní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Srbové model je v odhalování bankrotních podniků ještě úspěšnější než Majerův 

model. Majerův model dospěl k nejvyšší úspěšnosti 63,1 %, což je hodnota, na 

které Srbové model v daném sledovaném období začíná. Jeden rok před 

bankrotem model vykazuje úspěšnost 75,4 %, což je o 12 procentních bodů více 

než Majerův model. Znovu se tím tak potvrzuje potřeba speciálně vytvořených 

bankrotních modelů pro účely stavebního odvětví. 

Tab. 17: Úspěšnost predikce Srbové modelu pro finančně stabilní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 3483 3381 3264 3382

Špatně zařazeno 1660 1762 1879 1761

Suma 5143 5143 5143 5143

Správně zařazeno 67,7% 65,7% 63,5% 65,8%

Špatně zařazeno 32,3% 34,3% 36,5% 34,2%

Suma 100% 100% 100% 100%

Relativní četnost

Absolutní četnost

Finančně stabilní podniky
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Graf 15: Úspěšnost predikce Srbové modelu pro finančně stabilní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Jako jediný z testovaných modelů zaznamenal Srbové model nižší úspěšnost při 

zařazování finančně stabilních podniků než u bankrotních podniků. Daný výsledek 

koresponduje i s výsledky otestování modelu samotnou Srbovou, která také 

dospěla k horším výsledkům u finančně stabilních podniků. Osobně bych to 

považoval za pozitivní věc, neboť při tvorbě bankrotních modelů jde právě o 

identifikace bankrotních podniků. Má to pochopitelně jeden drobný nedostatek, 

tedy že za bankrotní podnik je označen i ten, který jím ve skutečnosti není, ale to 

platí spíše v obecné rovině, neboť pro finančně stabilní podniky vykázal model 

úspěšnost 67,7 %, což je také velmi dobré. 

Tab. 18: Úspěšnost predikce Srbové modelu pro všechny podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 3532 3424 3307 3423

Špatně zařazeno 1676 1784 1901 1785

Suma 5208 5208 5208 5208

Správně zařazeno 67,8% 65,7% 63,5% 65,7%

Špatně zařazeno 32,2% 34,3% 36,5% 34,3%

Suma 100% 100% 100% 100%

Relativní četnost

Absolutní četnost

Všechny podniky
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Graf 16: Úspěšnost predikce Srbové modelu pro všechny podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Celková úspěšnost predikčních schopností modelu je opět silně ovlivněna 

úspěšností u finančně stabilních společností, tentokrát ale s negativním 

důsledkem, poněvadž jak už bylo napsáno dříve, tento model jako jediný vykazuje 

lepší spolehlivost pro bankrotní podniky. Celková úspěšnost je tak 67,8 %, ale pro 

bankrotní podniky je to o 7,6 procentních bodů více, tedy 75,4 %. 

6.6 Vyhodnocení úspěšnosti Zmijewského modelu 

Zmijewského model je jediný testovaný model nevytvořený diskriminační analýzou 

ale probit analýzou. Původní spolehlivost modelu byla 98,2 %. V tabulce 19 a 

grafu 17 je zobrazena úspěšnost predikce modelu pro bankrotní podniky. 
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Tab. 19: Úspěšnost predikce Zmijewského modelu pro bankrotní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 17: Úspěšnost predikce Zmijewského modelu pro bankrotní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Úspěšnost Zmijewského modelu je relativně dobrá, lepší než většina ostatních 

modelů kromě modelů Majera a Srbové, které ale byly vytvořeny přímo na datech 

českých stavebních podniků. Zatímco Zmijewski vycházel z dat amerických 

podniků z let 1972 až 1978. Model také vykazuje zvyšující se spolehlivost v čase, 

začíná na 53,9 % a končí na 60 %. Následuje tabulka 20 a graf 18 

s vyhodnocením úspěšnosti modelu pro finančně stabilní podniky. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 39 38 40 35

Špatně zařazeno 26 27 25 30

Suma 65 65 65 65

Správně zařazeno 60,0% 58,5% 61,5% 53,8%

Špatně zařazeno 40,0% 41,5% 38,5% 46,2%

Suma 100% 100% 100% 100%

Bankrotní podniky

Absolutní četnost

Relativní četnost
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Tab. 20: Úspěšnost predikce Zmijewského modelu pro finančně stabilní podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 18: Úspěšnost predikce Zmijewského modelu pro finančně stabilní podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Úspěšnost modelu pro finančně stabilní podniky je znatelně lepší než pro 

bankrotní podniky. Začíná na 72,6 % 4 roky před bankrotem a roste na 74,6 % 

jeden rok před bankrotem, což je ve srovnání s ostatními modely také velmi dobré. 

V tabulce 21 a grafu 19 je zobrazena úspěšnost Zmijewského modelu pro všechny 

podniky. 

  

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 3837 3720 3629 3736

Špatně zařazeno 1306 1423 1514 1407

Suma 5143 5143 5143 5143

Správně zařazeno 74,6% 72,3% 70,6% 72,6%

Špatně zařazeno 25,4% 27,7% 29,4% 27,4%

Suma 100% 100% 100% 100%

Absolutní četnost

Relativní četnost

Finančně stabilní podniky
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Tab. 21: Úspěšnost predikce Zmijewského modelu pro všechny podniky 

  
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

 

Graf 19: Úspěšnost predikce Zmijewského modelu pro všechny podniky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Zmijewského model je co do úspěšnosti nejlepším modelem, který nebyl vytvořen 

speciálně pro potřeby českého stavebnictví. Při odhalování finančně stabilních 

podniků je dokonce lepší než Srbové model. Srbová ve své diplomové práci tento 

model rovněž testovala a také dospěla k výborným výsledkům tohoto modelu. 

Zmijewského model se od ostatních modelů liší jednak metodou vytvoření, ale 

také použitým vzorkem dat, kdy bylo použito malé procento bankrotních podniků a 

většinu tvořily finančně stabilní podniky. Zmijewski tím chtěl dokázat, že bude-li se 

datový vzorek více blížit realitě, bude vykazovat lepších výsledků a jeho 

předpoklad se potvrzuje dodnes. 

2015 2014 2013 2012

Správně zařazeno 3876 3758 3669 3771

Špatně zařazeno 1332 1450 1539 1437

Suma 5208 5208 5208 5208

Správně zařazeno 74,4% 72,2% 70,4% 72,4%

Špatně zařazeno 25,6% 27,8% 29,6% 27,6%

Suma 100% 100% 100% 100%

Absolutní četnost

Relativní četnost

Všechny podniky
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala tématem využití bankrotních modelů v českém 

stavebnictví. Cílem práce bylo otestování spolehlivosti vybraných bankrotních 

modelů při predikci hrozícího bankrotu, s předpokladem, že bankrotní modely 

vytvořené přímo pro využití ve stavebnictví budou dosahovat lepších výsledků.  

V první kapitole byly popsány teoretické základy, především finanční analýza a 

finanční ukazatele, na kterých jsou bankrotní modely postaveny. Druhá kapitola se 

věnovala diskriminační analýze a vybraným bankrotním modelům touto metodou 

vytvořených. Ve třetí kapitole byly popsány metody logit a probit analýzy 

s příslušnými bankrotními modely a čtvrtá kapitola pojednávala o využití 

neuronových sítí při tvorbě bankrotních modelů. Pátá kapitola se věnovala 

bankrotu ve stavebnictví a jeho specifikům, zejména pak důvodům, proč postihuje 

i velké a zavedené podniky.  Pro příklad byla uvedena společnost PSJ, a.s., která 

na sebe v nedávné době podala návrh na insolvenci z důvodu druhotné platební 

neschopnosti, jejíž příčiny byly rovněž popsány. V šesté kapitole došlo na konečné 

otestování vybraných bankrotních modelů a vyhodnocení úspěšnosti předvídat 

úpadek. Výsledky byly zobrazeny v tabulkách a grafech a okomentovány.  

Předpoklad, že bankrotní modely vytvořené zvlášť pro potřeby českého 

stavebnictví budou spolehlivější než bankrotní modely vytvořené pro univerzální 

použití, byl potvrzen. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s bankrotními modely 

Ing. Srbové a Ing. Majera vytvořeným právě pro použití ve stavebnictví. Bankrotní 

model Ing. Srbové byl nejlepší při odhalování bankrotních podniků, ale ve 

spolehlivosti správného zařazení finančně stabilních podniků byl bankrotní model 

Ing. Majera lepší. Bankrotní modely byly otestovány a vyhodnoceny zvlášť pro 

bankrotní podniky a finančně stabilní podniky, a nakonec pro všechny podniky 

dohromady. Rozdělení na bankrotní a finančně stabilní podniky je zapříčiněno 

nepoměrným zastoupením daných podniků v testovaném vzorku. Z celkového 

počtu 5208 podniků bylo pouhých 65 bankrotních a 5143 finančně stabilních. 

Kdyby toto nebylo reflektováno a modely by nebyly testovány zvlášť na bankrotní 

a finančně stabilní podniky, došlo by ke značnému zkreslení výsledných závěrů.  
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Z testovaných bankrotních modelů je pro predikování úpadku českých stavebních 

firem nejvhodnější bankrotní model Ing. Srbové, který dosahoval úspěšnosti 75,4 

% pro bankrotní podniky jeden rok před bankrotem a 67,8 % pro finančně stabilní 

podniky. Celkové srovnání výsledků modelů je v tabulce 22, která zobrazuje 

úspěšnost jednotlivých modelů jeden rok před bankrotem pro bankrotní podniky, 

finančně stabilní podniky a pro všechny podniky dohromady. 

Tab. 22: Výsledné vyhodnocení bankrotních modelů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat databáze Amadeus. 

Co se týče odhalování bankrotních podniků je druhým nejlepším modelem 

Majerův bankrotní model s 63,1% úspěšností a hned za ním skončil Zmijewského 

bankrotní model s 60% úspěšností. Oba tyto modely vykazovaly i vysoké procento 

úspěšnosti pro finančně stabilní podniky, a jsou tak vhodné pro predikování 

možného bankrotu. Vysoké procento úspěšnosti pro finančně stabilní podniky měl 

i Tafflerův model, ale pro bankrotní podniky měl tento model úspěšnost pouhých 

21,5 %, a je tak v konečném důsledku modelem nejhorším a absolutně 

nevhodným pro predikování úpadku českých stavebních podniků. Index IN05 

manželů Neumaierových dosahoval úspěšnosti 50,1 % pro bankrotní podniky a 

56,8 % pro finančně stabilní podniky. Pro použití při predikci úpadku tedy moc 

vhodný není. Ačkoliv byl tento model postaven na finančních datech českých 

podniků, tak stále nepostihuje specifika zásadní pro bankrot stavebních podniků. 

Stejně tak nevhodným je i Altmanův bankrotní model, který měl úspěšnost 41,5 % 

pro bankrotní podniky a 56,5 % pro finančně stabilní podniky. 

Pro vytvoření spolehlivého bankrotního modelu používaného ve stavebnictví je 

zásadní příprava databáze s aktuálními daty pouze stavebních firem. I dílčí 

selekce firem a rozhodování, které firmy do vzorku zahrnout a které ne, má svoji 

roli. Pro dosažení ještě lepších výsledků, než které dosahovali testované modely, 

by bylo vhodné použití neuronových sítí, které dosahují lepších výsledků než 

diskriminační analýza. 

Altman Taffler IN05 Majer Srbová Zmijewski

Bankrotní podniky 41,54% 21,54% 50,77% 63,08% 75,38% 60,00%

Finančně stabilní podniky 56,48% 77,85% 56,80% 73,95% 67,72% 74,61%

Všechny podniky 56,30% 77,15% 56,72% 73,81% 67,82% 74,42%

Správné zařazení

Relativní četnost
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