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 Anotace   

Následující práce se skládá ze tří části. První část seznamuje čtenáře s pojmem “úvěrové 

riziko” a jeho řízením v bankách, v další části lze nalézt základní principy a postup 

vymáhání pohledávek v bankovním sektoru. Třetí kapitola se zaměřuje na popis 

a teoretická východiska skóringového modelu a jeho vyvinutí na základě logistické 

regrese. V závěrečné části bude tato metoda implementována v analýze aktuálních dat 

o dlužnících jedné z českých bank. Základním cílem výstupu analýzy je posoudit 

v jakých případech telefonický způsob vymáhání bude s největší pravděpodobností 

efektivní a navrhnout systém, na jehož základě bude možné rozhodnout, zda u konkrétní 

pohledávky se vyplatí vymáhat prostřednictvím telefonické komunikace. 

 

Klíčová slova: skóring, pohledávky, strojové učení, proces vymáhání pohledávek, 

retailové bankovnictví, kreditní riziko, logistická regrese 

 

Annotation 

The following work consists of three parts. The first part introduces the reader to the 

term “credit risk” and its management in banks, in the next part are described the basic 

principles and procedure of debt recovery in the banking sector. The third chapter will 

focus on the theoretical basis of the scoring model and building based on logistic 

regression. In the final part, this method will be implemented in the analysis of current 

data on debtors of one of the Czech banks. The main objective of the analysis output 

is to assess in which cases the telephone recovery method will most likely be effective 

and to propose a system on the basis of which it will be possible to decide whether 

a particular receivable is worth recovering by telephone communication. 

 

Key words: scoring, receivables, machine learning, debt recovery, collection, retail 

banking, credit risk, logistic regression 
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ÚVOD 

Každá banka, jako subjekt hodně vystavený kreditnímu riziku, ve své obchodní činnosti 

se běžně setkává s problémem nesplacených pohledávek. Proces vymáhání pohledávek 

je proto nezbytnou součásti celého bankovního procesu, jehož hlavním úkolem 

je zejména řízení pohledávek po splatnosti, a to pomocí různých nástrojů vymáhání. 

V současné době z důvodu narůstajícího portfolia a (nebo) pro zefektivnění veškerých 

prováděných činností, se banky snaží, aby převážná část denně opakujících se procesů 

byla maximálně zautomatizována. Proces vymáhání pohledávek z tohoto hlediska není 

výjimkou, a proto jsou neustále vyvíjeny vlastní modifikace a vylepšení. 

Umělá inteligence se v poslední době stala oblíbeným nástrojem pro zefektivnění 

a zrychlení různých rozhodujících procesů. Pomocí široké škály různých metod 

strojového učení, umělá inteligence na základě rozpoznaní závislosti nebo klasifikací 

dat je schopná s vysokou přesností vytvářet předpovědi a tím zautomatizovat velké 

spektrum denně se opakujících činností. Umělá inteligence nenechala stranou ani oblast 

vymáhání, kde již patří do nezbytných nástrojů většiny externích inkasních společností.  

Metod strojového učení existuje velké množství a nelze jednoznačně určit, která je lepší, 

protože jejich výsledky jsou značně závislé na kvalitě, kvantitě a typu vstupních dat. 

Tato práce se zaměří na jednu v bankovnictví z nejpoužívanějších metod strojového 

učení, to je na logistickou regresní analýzu. Logistická regrese je speciálním případem 

lineární regrese, a její hlavní odlišnosti je to, že vysvětlovaná proměnná je binární, tj. 

nabývá jenom dvou hodnot.  

Cílem této práce je na základě aktuálních dat jedné banky se sídlem v České republice 

provést analýzu a navrhnout systém, který zefektivní proces vymáhání pohledávek 

prostřednictvím telefonické komunikace na klienta. Metoda logistické regrese v dané 

práci poslouží kamenem pro vytvoření speciální skóringové funkce, jejíž účelem bude 

na základě jednotlivých parametrů klienta a produktu rozhodnout, zda telefonická 

komunikace na klienta s největší pravděpodobnostní bude efektivní. 

První kapitola této práce klade důraz na obecný pohled na bankovní rizika a podrobněji 

popisuje problematiku kreditního rizika, které je příčinou vzniku celého procesu 

vymáhání.  Ve druhé části se popíšou jednotlivé postupy metody používané 
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ve vymáhacím procesu. Třetí část je zaměřena na problematiku vyvinutí skóringových 

modelů, ve kterých je velkou roli hraje správné předběžné zpracování vstupních dat a po 

sestavení modelu jeho vhodná validace, proto je nezbytné se těchto bodů z teoretického 

hlediska také dotknout. Ve čtvrté, tj. závěrečné části bude na reálném souboru dat 

pomocí logistické regrese a za využitím programovacího prostředí RStudio sestrojen 

skóringový model. Po vyhodnocení a interpretaci vytvořeného modelu bude navržen 

postup, který by bylo možné implementovat a využívat v běžné činnosti oddělení 

odpovědného za proces vymáhání přes telefonickou komunikaci. Po zavedení 

podobného systému by se mohla pak očekávat značná úspora časových nákladů 

a zvýšení efektivnosti vymáhacího procesu. 

Datová analýza je složitá a nejednoznačná oblast, ve které nikdy neexistuje jenom jeden 

správný postup řešení. Pro dosažení co nejlepších výsledků v praxi, je potřeba provést 

více analýz a někdy sestrojit velké množství odlišných modelů, ze kterých se vybere ten 

nejvhodnější. Proto dalším a vedlejším cílem této práci bude nejen vysvětlit důvod 

vybraného postupu, ale také navrhnout i případná jiná řešení stejné problematiky. 
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1 Bankovní rizika a základní principy jejich řízení 

Banky jsou finanční instituce, k jejichž základním činnostem patří přijímání vkladů 

od veřejnosti (shromažďování volných peněžních prostředků) jejich poskytování 

ve formě úvěrů (nebo jiných podrozvahových produktů) s cílem dosažení zisku 

z rozdílů mezi úrokovými sazbami (debetních účtů u úvěrů a kreditních účtů u vkladů). 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů definuje banky jako 

akciové společnosti mající bankovní licenci, která jim dovoluje přijímat vklady 

od veřejnosti a poskytovat úvěry. 

Již z této definice vyplývá, že v rámci své činnosti banky podstupují různým druhům 

rizik. Praktická část této práce se bude věnovat hlavně řízení (minimalizaci) kreditního 

rizika, avšak pro vytvoření celkového pohledu na vybrané téma budou popsány všechny 

základní druhy rizik, kterým se banka v rámci své činnosti vystavuje. 

1.1. Klasifikace rizik 

V různých zdrojích klasifikace rizik stejně jak i jejich definice se mohou lišit. 

Kašparovská ve své práci uvádí jeden ze způsobů členění, kdy rozděluje všechna 

bankovní rizika na pět skupin
1
 (viz schéma č. 1):  

                                                 
1 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. V Praze: C.H. Beck, 2006. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 8071793817. 

Schéma č. 1 - Klasifikace bankovních rizik 

Bankovní rizika 

Úvěrové riziko 

Tržní riziko 

Měnové riziko 

Úrokové riziko 

Akciové riziko 

Komoditní riziko 

Likviditní riziko 

Operační riziko 

Ostatní rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Kašparovská, V. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. V Praze: C.H. Beck, 2006. 
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Nefinanční rizika 

Operační riziko 

Riziko modelu 

Vypořádací riziko 

Právní riziko 

Daňové riziko 

Regulační riziko 

Politické riziko 

Reputační riziko 

Ostatní rizika 

 

V jiných zdrojích se můžeme také setkat s členěním rizik dle jejich původu, tj. oblasti 

kde vznikají
2
. Na základě daného typu rozdělení je možné vymezit dvě velké skupiny 

rizik, a to rizika finanční a nefinanční. Do skupiny finančních rizik lze zařadit rizika 

kreditní, tržní a riziko likvidity, tzn. rizika která se dají lépe kvantifikovat. Ostatní rizika 

by patřila do skupiny nefinančních (viz schéma č. 2 a č. 3). 

1.1.1 Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko
3
 – je   riziko neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. 

Proces řízení úvěrového rizika zahrnuje fáze identifikace, měření, zajištění a následné 

sledování, které budou podrobněji popsány v kapitole 1.2 Řízení kreditního rizika. 

Neexistence regulatorních rámců v oblasti řízení tohoto typu může přinést velké 

problémy nejenom v jedné konkrétní bance, ale také způsobit ekonomické problémy 

na nadnárodní úrovni. V roce 1988 byl vydán první mezinárodní regulatorní rámec 

Basel I pro měření finančních rizik, jehož cílem bylo zejména sledování a zajištění 

úvěrového rizika. S postupným vývojem nových regulatorních rámců Basel II a Basel 

III se požadavky na kapitálovou přiměřenost výrazně změnily (viz kapitola 1.3.3 

Bankovní regulace v oblasti řízení úvěrového rizika). 

                                                 
2 MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi: Banking in theory 

and practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7. 

3 Někdy označováno jako kreditní riziko či riziko protistrany. 

Finanční rizika 

Kreditní riziko 

Tržní riziko 

Likviditní riziko 

Schéma č. 2 – Finanční rizika Schéma č. 3 - Nefinanční rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování podle M. Mejstřík, Bankovnictví v teorii a praxi: Banking in theory and practice. 
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Členění úvěrového rizika 

J. Jílek rozlišuje čtyři základní kategorie úvěrového rizika, a to  

- přímé úvěrové riziko – je riziko vyplývající z úvěrových obchodů,  

tj. z poskytnutí půjček, úvěrů, depozitních vkladů, které je způsobeno selháním 

dlužníka a které může způsobit ztrátu tradičních rozvahových položek  

- riziko úvěrových ekvivalentů – je taky riziko způsobené selháním partnera 

v rámci podrozvahových obchodů, např. při poskytnutí úvěrových příslibů, 

akceptů, dokumentárních akreditivů aj., 

- vypořádací riziko (riziko dodání) – je riziko ztráty z neprovedení obchodu 

způsobeného druhou stranou, tzn. když v čase vypořádání jedna strana již svoje 

plnění (dodávku) dostala, ale druhá strana svoji dodávku zatím k dispozici nemá. 

Riziko vypořádání může být často spojeno s časovým rozdílem nebo rizikem 

země.  

- riziko úvěrové angažovanosti – je riziko vyplývající z úvěrové angažovanosti
4
 

vůči partnerovi nebo skupině ekonomicky propojených subjektů. 

Hlavním pramenem úvěrového rizika v bankách jsou úvěrové produkty a pohledávky 

za klienty. Současně je možné sledovat rostoucí trend celkového objemu poskytnutých 

úvěrů v bankách České republiky, což je zobrazeno na grafu č. 1 (data z výročních 

zpráv šesti největších bank za období 2014–2018), a proto je důležité zlepšovat 

a zefektivňovat proces řízení tohoto typu rizika. 

V každé bance existuje speciální oddělení (nebo skupina oddělení) nesoucí odpovědnost 

za řízení a sledování tohoto rizika. Proto i nepatrné zvětšení efektivnosti a snížení 

nákladů spojených s procesem snížení úvěrového rizika přinese značnou úsporu 

celkových nákladů banky. 

                                                 
4 Úvěrová angažovanost je pojem označující součet všech pohledávek za určitým partnerem nebo 

subjektem. 
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Graf č. 1 - Úvěry a pohledávky za klienty v jednotlivých bankách 

 

1.1.2 Tržní riziko 

Tržní riziko – je riziko, jehož vznik je způsoben kolísáním tržních cen na finančních 

trzích. Pohyby cen na finančních trzích mohou být vyvolány oscilací měnového kurzu, 

úrokových sazeb nebo změnami cen akcií či jiných aktiv. Z hlediska příčiny změn 

tržních cen rozlišujeme rizika měnová, úroková, akciová a komoditní. Tržní riziko 

je taky součástí regulatorního rámce Basel III. 

1.1.3 Likviditní riziko 

Likvidita je termín označující schopnost subjektu (konkrétního člověka či firmy) 

v jakémkoliv okamžiku přeměnit (prodat) svoje aktiva na peněžní prostředky, aniž 

by došlo ke ztrátě jejich hodnoty, tj. při minimálních nákladech. V bankovním sektoru 

lze pod pojmem likvidita chápat možnost banky kdykoliv vyplatit klientům jejich 

vklady. Příčinou nedostatečné likvidnosti banky může být buď špatné řízení aktiv 

a pasiv dle jejich doby splatnosti, tj. splatnost pasiv bude výrazně kratší než splatnost 

aktiv, nebo (a zároveň) dlouhodobá ztrátovost banky. Nový regulatorní rámec Basel III 

zavádí dva nové ukazatele pro řízení likvidity v bankách (viz kapitola 1.3.3). 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle výročních zpráv vybraných bank za období 2014–2018.  
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1.1.4 Operační riziko 

Pojem operační riziko představuje riziko ztráty vyplývající ze selhání vnitřních procesů 

způsobených jak lidským faktorem (např. chyba ze strany zaměstnanců), tak 

i v důsledku externích událostí (např. přírodní katastrofa, záměrné narušení fungování 

systému externí osobou) nebo selháním systémů. Operační riziko je další součástí Pilíře 

I v regulatorním rámci Basel III.  

1.1.5 Ostatní rizika 

Do skupiny ostatní rizik mohou spadat rizika vznikající ze změn regulatorních 

podmínek, reputační rizika, rizika ze spekulací a podvodů aj.  

1.2 Řízení kreditního rizika 

Kreditní riziko je jedním z nejvýznamnějších a nejstarších rizik, kterému podstupuje 

banka (i další osoby či firmy) v rámci své obchodní činnosti. Je to riziko vyplývající 

z neschopnosti nebo neochoty dlužníka splatit své závazky, tj. situace, kdy protistrana 

se nejedná v souladu se smlouvou, čímž může způsobit vznik finanční ztráty věřitele. 

I když v současné době lze sledovat sestupující trend úvěrového rizika (měřené 

dvanáctiměsíční mírou defaultu)
5
, stále je důležité zefektivňovat proces jeho řízení. 

Důvody vzniku kreditního rizika mohou být rozděleny na dva typy:
6
 

 interní – tj. vzniklé v důsledku špatných rozhodnutí banky. Patří k nim 

například poskytování úvěrů klientům s vysokým rizikem.   

 externí – tato skupina zahrnuje všechny příčiny vzniku ztráty z úvěrového 

rizika, které jsou nezávislé na rozhodnutích v bance. Jedná se například 

o ekonomickou recesi. 

Kašparovská ve své práci rozděluje celý postup řízení úvěrového rizika na čtyři etapy, 

z nichž v každé se kreditní riziko zkoumá z různých pohledů. Pro účely této práce 

je důležité popsat jednotlivé postupy řízení úvěrového rizika podrobněji.  

                                                 
5 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – prosinec 2018 [online], 

59 [cit. 2019-10-20]. 

6 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. V Praze: C.H. Beck, 2006. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 8071793817. 
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1.2.1 Identifikace kreditního rizika 

Cílem identifikace úvěrového rizika je oddělení tohoto rizika od všech zbývajících 

druhů rizik (likviditní, operační atd.), kterým banka denně podstupuje.  

Hlavním zdrojem vzniku kreditního rizika jsou úvěrové produkty poskytnuté bankou 

svým klientům. Mezi nejznámější z nich patří:  

- spotřebitelské úvěry – jedná se o úvěry poskytnuté bankou klientovi, 

a to na nepodnikatelské účely (příkladem může být úvěr na nákup zboží, 

automobilu či nějakých služeb); 

- hypoteční úvěry – jsou obvykle dlouhodobé úvěry, jejichž hlavním rysem 

je zajištění zástavním právem k nemovitosti (taky pozemku či stavbě). Zástavní 

právo je potom zaneseno v katastru nemovitostí; 

- kontokorentní úvěry – jsou úvěry navázané na běžný účet, ze kterého si klient 

může čerpat prostředky i po vyčerpání vlastního kreditu, a to až do nějakého 

stanoveného debetního limitu; 

- kreditní karty – jedná se o platební karty, u kterých je navázán tzv. 

revolvingový úvěr, tj. úvěr, který vlastník karty postupně splácí a který 

má možnost ho opakovaně čerpat. 

- běžné účty – nenesou značný podíl kreditního vzhledem k   omezenému 

debetnímu limitu, avšak mohou tvořit pohledávky banky za klientem, např. 

ve formě neuhrazených poplatků. 

1.2.2 Měření kreditního rizika 

Po identifikaci kreditního rizika následuje proces jeho kvantifikace, tj. měření, jehož 

hlavním cílem je stanovení bonity klienta a následný výpočet možné ztráty v případě,  

že dojde k selhání. Změřit velikost kreditního rizika lze pomoci následujících třech 

parametrů:  

- pravděpodobnost selhání klienta (angl. Probability of Default) – 

pravděpodobnost toho, že v daném časovém horizontu klienta nebude schopen 

svůj dluh splácet; 

- ztráta daná defaultem (angl. Loss Given Default) vyjadřuje velikost ztráty 

v případě, že dojde ke selhání klienta; 
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- expozice při defaultu (angl. Exposure at Default); 

V současné době se výpočet následujících ukazatelů provádí na základě interních 

modelů, historických dat nebo pomocí výstupů ratingových agentur. Od 1. ledna 2021 

by měl být tento výpočet zpracováván dle speciálních Obecných pokynů pro odhad PD, 

odhad LGD a zacházení s expozicemi v selhání ”
7
. 

1.2.3 Hodnocení kreditního rizika 

Jakmile jsou kreditní rizika identifikována a je změřena jejich velikost, následuje třetí 

fáze procesu řízení rizik. Jedná se o hodnocení kreditního rizika, jehož výstupem 

je obvykle přiřazení nějakého skóre (nebo ratingu) dlužníkovi. Použití skóringu 

v oblasti kreditního rizika je rychlý a ověřený způsob použití dat, který přináší nejenom 

snížení ztráty, ale také možnost navýšení ziskovosti podniku.
8
 

Kromě vlastních interních nástrojů hodnocení používá řada finančních institucí externí 

hodnocení platební schopnosti subjektů, která jim poskytují speciální ratingové agentury 

(nejznámější z nich jsou Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service a Fitch). 

Hodnocení úvěrového rizika je tzv. stanovení očekávané platební schopnosti dlužníka,  

tj. pravděpodobnosti toho, že se bude schopen v budoucnu dostát svým závazkům. 

V praxi se často používá tzv. metoda „5C”, v rámci níž může být obchodní vztah 

s klientem (partnerem) vyhodnocen na základě následujících parametrů: 

- „Character“ (Charakter) – sem patří obecná vůle dlužníka svůj dluh 

v budoucnu splatit (zohledňuje např. jeho reputaci, finanční historii) 

- „Capacity“ (Kapacita) – na základě informace o veškerých zdrojích příjmů 

dlužníka vyjadřuje jeho schopnost pohledávku v budoucnu splácet.  

- „Conditions“ (Podmínky) – hodnotí současný stav ekonomiky, kde působí 

dlužník, posuzují se možné ekonomické výkyvy a změny, a vliv těchto změn 

na platební schopnost dlužníka.  

                                                 
7 EUROPEAN BANKING AUTHORITY. Obecné pokyny pro odhad PD, odhad LGD a zacházení 

s expozicemi v selhání [online]. 23.04.2018, 56 [cit. 2019-10-20].  

8 EINAV, Liran, Mark JENKINS a Jonathan LEVIN. The impact of credit scoring on consumer 

lending. The RAND Journal of Economics. 44, no. 2, Summer 2013: 249 - 274 
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- „Capital“ (Kapitál) – vyjadřuje celkovou finanční stabilitu dlužníka, 

a to na základě informací o jeho ziskovost, schopností využití cizích zdrojů 

k financování a odhadu možností vstupu dlužníka do insolvence.  

- „Collateral“ (Zajištění) – je charakteristikou vyjadřující zajištění úvěru 

majetkem dlužníka, kde mimo jiné se hodnotí cena zajištění, její možná změna 

a celková likvidnost zajištění, tj. realizace během krátkého časového úseku.
9
 

Výsledkem hodnocení je obvykle zařazení klientů do určité skupiny se stejnými 

charakteristikami, a poté implementace vhodnějšího přístup k řízení rizika daného 

klienta.  

V praxi se od 80. let minulého století používá v oblasti hodnocení kreditního rizika 

tzv. credit scoring nebo skórovací karty (ang. scorecards). Hlavním východiskem 

této metody je na základě vybraných charakteristik (které pravděpodobně mají 

na úvěrové riziko vliv) přiřadit konkrétní počet bodů, které pak v součtu vytvoří 

skóre klienta. Charakteristiky skórovacích karet mohou být vybrány z jakýchkoliv 

zdrojů dat dostupných věřiteli. Naeem Siddiqi ve svém dílu uvádí následující 

charakteristiky:  

- demografické údaje (např. věk, délka pobytu, celková doba v zaměstnání, 

poštovní směrovací číslo),  

- charakteristiky existujícího vztahu s bankou (např. odkdy je klientem banky, 

počet produktů, platební výkon, historie úvěru), 

- informace poskytnuté externími ratingovými agenturami,  

- údaje o nemovitostech atd.
10

 

Skórovací karty mají obvykle podobu tabulky, která obsahuje zkoumané 

charakteristiky, jejich možné hodnoty a počet přiřazených bodů (viz příloha č. 3). 

Na základě vypočítaných hodnot pak může banka zvolit vhodnou cestu, jak se k danému 

riziku postaví. 

                                                 
9 CALLAGHAN, Joseph a Austin MURPHY. First International Conference on Credit Analysis and Risk 

Management. Cambridge Scholars Publishing. 2011. ISBN 1443834777. 

10 SIDDIQI, NAEEM. Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring 

(Vol. 3). John Wiley & Sons, 2012. 
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1.2.4 Sledování kreditního rizika 

Posledním krokem v procesu řízení rizika dle Kašparkovské je jeho sledování 

či monitorování, které se provádí průběžně jak na úrovni jednotlivých úvěrových 

produktů, tak i u celého uvěrového portfolia banky. Hlavním úkolem sledování 

kreditního rizika je průběžně vyhodnocovat kvalitu poskytnutých úvěrů, jednak 

na základě současné platební schopnosti dlužníků, jednak na jejich odhadované finanční 

stabilitě ovlivněné mikroekonomickými a makroekonomickými změnami. 

1.3 Bankovní regulace v oblasti řízení úvěrového rizika 

Bankovní sektor je v současné době jedním z nejvíce regulovaných odvětví. 

K primárním cílům vzniku bankovní regulace patří předcházení systémovému riziku
11

, 

tzn. riziku “narušení kontinuity finančního systému, které může mít závažné negativní 

dopady na vnitřní trh a reálnou ekonomiku”.
12

 

Jako dobrý příklad nedostatku v oblasti regulace bankovního sektoru může sloužit krize 

subprime hypoték z roku 2007 a následná ekonomická recese, která vedla k nutnosti 

zavedení nových a úpravě starých legislativních norem. (V samotné Evropské unii 

dosáhl součet ztrát evropských bank v letech 2007 až 2010 výše 1 bilionu eur, což 

tvořilo 8 % HDP celé Unie). V případě bank České republiky lze mluvit o třech 

úrovních regulace: regulace bankovního sektoru v právu Evropské unie, národní 

předpisy České republiky a doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled.
13 

1.3.1 Regulace bankovního sektoru v právu Evropské unie 

Členské státy Evropské unie podléhají tzv. jednotnému souboru pravidel, který 

se skládá z jednotlivých právních aktů, jež jsou závazně dodržovány všemi finančními 

                                                 
11 BABOUČEK, I. a kol. Regulace činnosti bank. Praha: BIVŠ, 2005. ISBN 80-7265-071-8 

12 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 

o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské 

rady pro systémová rizika.  

13 KABELÍK, Karel. Bankovní regulace: Trendy & dopady. ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE [online]. 

2015, 207 [cit. 2019-08-10]. ISSN 978-80-260-7979-8. Dostupné z: https://www.czech-ba.cz/ 

https://www.czech-ba.cz/
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institucemi v EU (z nichž 6250 institucí jsou právě banky)
14

. Za základní legislativní 

vymezení v rámci EU upravující činnost bankovního sektoru můžeme označit hlavně: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 

o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 

institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 

2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRD IV).  Tato směrnice je právním 

dokumentem slučujícím předchozí a pozměněná ustanovení ze směrnic 2006/48/ES  

a 2006/49/ES a mimo jiné upravuje následující oblasti: 

- udělování povolení k podnikání úvěrovým institucím a investičním podnikům 

- nabývání kvalifikované účasti na úvěrových institucích a investičních podnicích 

- výkon svobody usazování a volného pohybu služeb  

- pravomoci organů dohledu domovských a hostitelských členských států 

- úpravy počátečního kapitálu aj. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně 

nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR, Capital Requirements Regulation) mimo 

jiné obsahuje pravidla opravující:  

- kapitálové požadavky týkající se složek úvěrového rizika, tržního rizika, 

operačního rizika a vypořádacího rizika, 

- požadavky na omezení velkých expozic 

- požadavky na likviditu 

- požadavky na zveřejňování informací a podání zpráv tykajících se výše 

popsaných požadavků a výpočtu pákových ukazatelů 

Obsahem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 však nejsou 

úpravy požadavků na zveřejňování v oblasti obezřetnostní regulace a dohledu nad 

institucemi, které jsou součástí směrnice 2013/36/EU. 

                                                 
14 EUROPEAN BANKING FEDERATION. Banking in Europe: EBF Facts & Figures 2018 [online]. 

2018, 114 [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2018/09/Banking-in-

Europe-2018-EBF-Facts-and-Figures.pdf 

https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2018/09/Banking-in-Europe-2018-EBF-Facts-and-Figures.pdf
https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2018/09/Banking-in-Europe-2018-EBF-Facts-and-Figures.pdf


 

 
19 

 

 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel 

čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové 

riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči 

subjektům kolektivního investovaní, velké expozice, požadavky na podávání zpráv 

a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012. Stanovené požadavky 

v následujících směrnicích a nařízeních jsou implementací doporučení Basilejského 

výboru pro bankovní dohled Basel III. 

1.3.2 Regulace bankovního sektoru v ČR 

Roli jednotného regulátora bankovního sektoru v České republice plní od roku 2006 

Česká národní banka. Její postavení, cíle a úkoly jsou upravovány zákonem č. 6/1993 

Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.  

Hlavním zákonem upravujícím činnost bank je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje pravidla pro celý životní cyklus banky 

počínaje poskytnutím licence a konče její likvidací.  

Z pohledu uvěrového rizika je důležité zmínit Opatření České národní banky č. 9 ze dne 

6. listopadu 2002, kterým se stanovují pravidla pro posuzování pohledávek z finančních 

činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů 

aktiv. 

1.3.3 Mezinárodní doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled 

Basel I 

Jak již bylo zmíněno v roce 1988 byl vytvořen první mezinárodní regulatorní rámec  

Basel I, který se zaměřil především na řízení úvěrového rizika pomocí stanovení  

tzv. kapitálové přiměřenosti. Přičemž ukazatel kapitálu se skládá ze dvou tříd:  

Tier 1 a Tier 2, kde Tier 1 je tvořen složkou vlastního kapitálu banky a rezervami 

vytvořenými z nerozděleného zisku předchozích období. Tier 2 pak zahrnuje ostatní 

prvky kapitálu, přičemž by mělo platit, že Tier 1 tvoří 50 % kapitálového základu  

(viz příloha č. 4). Výpočet kapitálové přiměřenosti zohledňuje také rozlišení 

jednotlivých aktiv dle jejich rizikovosti, a to pomocí rozdělení aktiv do pěti skupin 
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a přiřazení každé jednotlivé rizikové váhy každé z nich. Obecně požadavek 

na kapitálovou přiměřenost pak lze zobrazit jako 

kp =
Tier 1 + Tier 2

RWA
≥ 0,08 (1) 

V roce 1996 vstoupila v platnost aktualizace původních pravidel, která přinesla další 

požadavek kapitálu, konkrétně vůči tržnímu riziku ve formě další složky kapitálové 

přiměřenosti.  

Basel II 

V roce 2004 (s implementací od roku 2006) byla podepsána druhá dohoda Basilejského 

výboru pro bankovní dohled, která se označovala jako Nová basilejská kapitálová 

dohoda (angl. New Basel Capital Accord, Basel II).  

Basel II se hlavně soustředí na:  

- posílení stability finančního systému, jeho bezpečnost a konkurenceschopnost 

- úprava kapitálových požadavků tak, aby odpovídaly a pokrývaly veškerá rizika 

banky 

- zavedení možnosti použití interních ratingových metod měření úvěrových rizik 

banky 

- posílení dohledu nad bankovním systémem,  

Pro splnění následujících a dalších cílů zavádí Basel II zavadí tzv. strukturu třech pilířů:  

- Pilíř 1 – minimální kapitálové požadavky, jejichž výše zůstává na osmi 

procentové úrovni, do výpočtu se však přidává taky operační riziko banky;  

- Pilíř 2 – proces ověřování orgány dohledu (včetně ověřování plnění požadavků 

prvního pilíře); 

- Pilíř 3 – tržní disciplína, která je dosažena pomocí zavedení požadavků 

na zveřejnění. 
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Basel III 

Dne 1. ledna 2019 vstoupila do úplné implementace třetí basilejská kapitálová dohoda 

Basel III, která upravuje hlavně výpočet kapitálové přiměřenosti, požadavky na řízení 

likviditního rizika a přináší taky regulaci pákového poměru.  

Regulace Basel III zahrnuje požadavky na řízení likviditního rizika v bankách 

prostřednictvím ukazatele krytí likviditou (angl. Liquidity Coverage Ratio, LCR) 

a ukazatele čistého stabilního financování (angl. Net Stable Funding Ratio, NSFR). 

Zavádí také zamezení přebytečného nárůstu bilance a podrozvahových operací, a sice 

pomocí ukazatele pákového poměru (angl. Leverage Ratio). 

Důležitou změnou, kterou přináší Basel III je zpřísnění ve výpočtu a složení Tier 1, 

který je označován jako vysoce kvalitní kapitál. Ten se odteď skládá ze dvou částí tzv. 

CET1 (angl. Common Equity Tier 1) a dodatkového kapitálu Tier 1 (angl. Non-core Tier 

1). Přičemž by mělo platit, že CET1 zahrnuje především kmenové akcie a nerozdělený 

zisk z minulých let a Non-core Tier 1 je tvořen z nástrojů přinášejících tzv. 

nekumulativní dividendy a kuponů bez data splatnosti.  Tier 2 se označuje jako méně 

kvalitní kapitál a zahrnuje do sebe veškerý přebytečný kapitál a rezervy vytvořené pro 

případ ztráty.  

Basel III mimo jiné přináší zavedení dodatečného kapitálového polštáře (angl. Capital 

Buffer) prostřednictvím proticyklické rezervy (v hodnotě 0 – 2,5 %), rezervy G-SIB (v 

hodnotě 1 – 2,5 %), a doplňující kapitálové rezervy pro zachování kapitálu (CET1, 

v hodnotě 2,5 %). 

I když každá banka počítá s nějakým podílem nesplacených pohledávek a tvoří k nim 

jak rezervy požadované regulací, tak i svoje vlastní, je důležité pokusit se tyto 

pohledávky vymoct, aniž by došlo k použití vytvořených rezerv.    
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2 Proces vymáhání pohledávek 

2.1 Definice pohledávky 

V českém právu se pro definici pohledávky přihlíží k § 1721 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákon, ve kterém je definován pojem “závazek”, a to jako právo věřitele 

na určité plnění, tj. pohledávku za dlužníkem. Z pohledu dlužníka se jedná o “povinnost 

toto právo splněním dluhu uspokojit“.  

Důležité je taky dodat, že v případě, kdy pohledávka nebyla uhrazena řádně (tj. dlužník 

se dostal do prodlení), může dojít ke zvýšení pohledávky o úrok z prodlení. Podle § 513 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu úrok z prodlení, smluvené úroky, poplatky 

z prodlení a další náklady spojené s uplatněním pohledávky včetně nákladů soudního 

řízení spolu tvoří tzv. příslušenství pohledávky. Celý proces vymáhání pohledávek 

se zaměřuje na vymáhání celé dlužné částky, tj. pohledávky včetně jejího příslušenství.  

Dle způsobu vymáhání pohledávek lze definovat dva typy vymáhání, a to buď soudní 

cestou anebo mimosoudní. 

2.2 Mimosoudní vymáhání pohledávek  

Každý proces vymáhání pohledávek obvykle začíná nejdříve mimosoudním 

vymáháním, a to jak z důvodu nižších nákladů, tak i z důvodu menší složitosti a časové 

náročnosti tohoto procesu. Mimosoudní vymáhání pohledávek je nejčastěji řešeno 

interním útvarem banky nebo prostřednictvím specializovaných inkasních agentur.  

Každá banka k procesu vymáhání pohledávek přistupuje individuálně, na základě svých 

možností a zkušeností, avšak každý takový proces má z důvodu řízení nákladů 

a existence legislativních úprav shodné rysy, tj. fáze a metody vymáhání. V praxi 

se obvykle celý proces vymáhání rozděluje na dvě části, a to na rané (angl. Early 

Collection) a pozdní vymáhání (angl. Late Collection). Neexistuje přesná definice, 

podle které lze přesně vymezit následující dvě fáze vymáhání, avšak nejčastějším 

kritériem v bankách je buď počet dní v prodlení (angl. Day Past Due) nebo uskutečnění 

konkrétní události, např. odeslání písemné výzvy k úhradě dlužné částky. V každé 

z těchto dvou fází se mohou používat různé způsoby vymáhání jako např. telefonická 

komunikace, odeslání SMS a e-mailových zpráv, předání portfolia pohledávek 
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do správy externí inkasní agentury aj.  Na obrázku č. 1 je zobrazeno, jak by mohl 

probíhat mimosoudní proces vymáhání pohledávek v bance: 

Obrázek č. 1 – Proces vymáhání pohledávek 

 

Důležitou roli hraje stanovení správného postupu vymáhání u jednotlivých produktů 

na základě jejich efektivnosti a nákladovosti. I přesto, že je následující práce zaměřena 

především na analýzu telefonické komunikace s klientem a její efektivnost v procesu 

vymáhání, pro lepší porozumění problematiky je nezbytné krátce popsat také ostatní 

způsoby vymáhání. 

2.2.1 Komunikace se správcem klienta či pobočky 

První den, kdy klient vstoupil do prodlení, může oddělení odpovědné za vymáhání 

informovat pobočky a osobní bankéře dlužníků o tom, že se jejich klient dostal 

do prodlení, a v případě, že dlužná částka nebude uhrazena, začne proces vymáhání. 

Na základě této informace mohou osoby mající ve správě tyto klienty kontaktovat 

dlužníka ještě předtím, než se začne proces vymáhání, a zjistit důvod zdržení platby, 

popř. ve výjimečných případech proces vymáhání pro konkrétní případy na nějakou 

dobu zastavit. 

2.2.2 Telefonická upomínka 

Pomocí telefonické komunikace bude nejdříve zjištěno, zda se jedná o kontaktní osobu 

(někdy může dojít k tomu, že telefonní číslo uvedené v systému je neplatné, což 

by mělo být neprodleně poznamenáno). V případě úspěšného kontaktování klienta může 

být dohodnut předpokládaný termín úhrady dluhu či v případě nutnosti domluvena 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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schůzka s osobním bankéřem. Telefonická upomínka patří z hlediska časové náročnosti 

k jednomu z nejefektivnějších nástrojů vymáhání.
15

 

2.2.3 Upomínka SMS a (nebo) e-mail zprávou  

Jedním z nejběžnějších nástrojů mimosoudního vymáhání dluhů je odesílání textových 

(SMS) a e-mailových zpráv s upozorněním o vstupu do prodlení. Tyto zprávy mohou 

(ale nemusejí) obsahovat informaci o výši částky k úhradě, platební údaje pro zaplacení 

dlužné částky a také kontaktní údaje banky. Obecně lze říct, že tato metoda je stejně 

efektivní jako telefonická komunikace, ale její výhodou oproti předchozímu nástroji 

je možnost její prokazatelnosti
16

. 

2.2.4 První písemná upomínka 

Nedošlo-li k uhrazení dluhu v předchozí fázi vymáhání, může banka přistoupit 

k odesílání písemné komunikace na klientovi. Písemné upomínky se obvykle posílají 

doporučenou poštou, přičemž za tento typ komunikace může banka účtovat poplatky dle 

svého aktuálního sazebníku. V dopisu s upomínkou platby bývají uvedeny platební 

údaje pro zaplacení dluhu, výše dlužné částky a termín dokdy má být tato částka 

uhrazena. 

2.2.5 Druhá písemná upomínka 

V případě, že nedošlo k uhrazení dlužné částky do termínu uvedeného v první písemné 

upomínce, může dojít k odeslání druhé upomínky, a to stejným způsobem, jakým byla 

odeslána první. 

2.2.6 Výzva k úhradě pohledávky 

Dalším typem papírové komunikace s klientem je výzva k úhradě pohledávky (dlužné 

částky). Jedná se o dopis, ve kterém se banka snaží vyzvat klienta k úhradě dlužné 

částky a upozorňuje ho, že v případě, že nedojde ke splacení dluhu, může banka 

přistoupit k zesplatnění celé pohledávky za klientem.  

                                                 
15,16 VONDRÁKOVÁ, Alena a kol. Vymáhání pohledávek. Praha: ASPI, 2006, 756 s. ISBN 978-80-

7357-230-3. 
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2.2.7 Zesplatnění pohledávky (odstoupení od smluvního vztahu) 

Jakékoliv další právní kroky vymáhání nebo postoupení pohledávky může banka 

provádět pouze v případě, že je celá tato pohledávka po splatnosti, a proto ji banka musí 

nejdříve zesplatnit. Zesplatnění jinými slovy znamená ukončení smluvního vztahu  

a žádost banky o uhrazení celé dlužné částky na daném produktu do určitého termínu. 

V dopise o zesplatnění dlužné částky se obvykle uvádí číslo smlouvy, výše dlužné 

částky včetně jejího příslušenství, důvod zesplatnění, termín dokdy by mělo dojít 

k uhrazení dluhu, platební a kontaktní údaje banky. 

2.2.8 Zápočet pohledávek 

Banka dle platných zákonných norem (podmínky započtení pohledávek jsou součástí 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je oprávněna provádět také zápočet své 

splatné pohledávky za klientem (tj. vzniklý debet na účtu) proti svým závazkům vůči 

klientovi (tj. účet s kreditem) při splnění následujících podmínek:  

- plnění jsou stejného druhu; 

- pohledávka je způsobilá k započtení (tj. pohledávka je po splatnosti); 

- nejde o započtení pohledávky vůči výživnému pro nezletilého, který není plně 

svéprávný; 

- v případě, že se na pohledávce podílí víc dlužníků, může být započtená 

pohledávka jen do výše podílu spoludlužníka na společném dluhu. 

Zápočet může být proveden mezi účty jak fyzické osoby podnikající, tak 

i nepodnikající, a to i mezi účty v cizích měnách. 

2.2.9 Správa a prodej pohledávek 

Pokud banka již provedla všechny z hlediska nákladů vhodné metody vymáhání, avšak 

k uhrazení dlužné částky dlužníkem nedošlo, přichází v úvahu další způsob vymáhání. 

Jedná se o vymáhání prostřednictvím spolupráce s externí inkasní agenturou, kdy 

dochází buď k předání pohledávek do její správy nebo prodeji celé pohledávky 

či portfolia pohledávek.  
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Správa pohledávek 

Externí inkasní agentura
17

 je právnická osoba či společnost, jejíž hlavním zdrojem zisku 

je správa a inkasa pohledávek, a to většinou mimosoudní cestou. Inkasní agentura 

spolupracuje s bankou na základě podepsané mandátní smlouvy. 

V současné době Asociace inkasních agentur vymezuje v České republice 14 řádných 

členů a 10 přidružených inkasních společností. Dle pravidelného výzkumu prováděného 

Asociací inkasních agentur tvořil v České republice v roce 2017 celkový objem 

zpracovaných pohledávek více než 27 mld. Kč, přičemž průměrná výše pohledávky 

se výrazně (z důvodu nárůstu hodnot převzatých pohledávek inkasní agenturou) 

v poslední době navýšila (až na 20 604 Kč).
18

 

Outsourcing portfolia pohledávek na externí inkasní agenturu je u retailového 

bankovnictví jedním ze základních způsobu vymáhání. Za hlavní výhody inkasních 

agentur v oblasti vymáhání lze označit jejich dlouhodobé zkušenosti, dobře zpracované 

efektivní modely vymáhání a taky jejich možnost využití psychologického tlaku 

na dlužníka. 

V případě, že byly vyčerpány všechny jiné metody vymáhání nebo banka dostala 

informaci (např. od inkasní agentury), z níž jasně vyplývá, že splacení dluhu je málo 

pravděpodobné a vymáhání soudní cestou se nejeví jako nejvhodnější způsob řešení, 

může banka rozhodnout o postoupení či prodeji pohledávky. 

Postoupení (prodej) pohledávek 

Každý proces postoupení pohledávek se začíná oslovením předem neurčeného počtu 

potenciálních zájemců
19

, kteří splňují podmínky pro účast v prodejním procesu (např. 

prokázání dostatečného množství kapacity pro nákup portfolia pohledávek nebo 

jednotlivé pohledávky). Dále banka obvykle poskytuje zúčastněným zájemcům 

příslušnou dokumentaci a informace o portfoliu pohledávek nebo o konkrétní 

                                                 
17 Někdy označovaná jako inkasní společnost. 

18 ASOCIACE INKASNÍCH AGENTUR. Inkasní trh se mění. Dlužníci platí, počet pohledávek 

meziročně klesl [online]. 22. květen 2018 [cit. 2019-10-20]. 

19 Zájemce o pohledávku je subjekt, který banku oslovil se zájmem či byl bankou osloven za účelem 

možnosti potenciálního postoupení pohledávky či portfolia pohledávek banky. 
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pohledávce, na jejichž základě zájemci provádějí vlastní posouzení a podávají závazné 

cenové nabídky. Po obdržení všech nabídek banka provádí jejich analýzu (porovnání), 

popř. může přistoupit k jednání o finálních nabídkách s jejich zájemci. Na této etapě 

se obvykle celkový počet zájemců sníží (na dvě či tři osoby) a po finálním jednání 

banka na základě výše cenové nabídky rozhoduje o postoupení. Po rozhodnutí banka 

oslovuje všechny zájemce a sděluje jim informaci o přijetí či odmítnutí konkrétní 

nabídky.  

2.3 Soudní vymáhání pohledávek 

V případě neúspěšného mimosoudního vymáhání dluhu může věřitel přistoupit  

k tzv. soudnímu vymáhání pohledávek prostřednictvím podaní žaloby ze strany věřitele 

(žalobce) vůči svému dlužníkovi (žalovanému). Z důvodu časové náročnosti, vysoké 

nákladovostí
20

 a složitostí soudního procesu je tato metoda vymáhání používána 

bankovními institucemi v menším rozsahu. Soudní proces pak může proběhnout buď 

ve zkráceném (končícím vydáním platebního rozkazu) nebo standardním řízení. Pokud 

byl věřitel v soudním řízení úspěšný, ale i po rozsudku dlužník pohledávku nezaplatí, 

může banka přistoupit k dalšímu kroku, a to k exekučnímu řízení. 

2.3.1 Exekuční řízení 

Na základě pravomocného soudního rozhodnutí, tj. rozsudku nebo platebního rozkazu 

je možné přistoupit k provedení exekuce. Proces začíná výběrem soudního exekutora, 

který požádá soud o vydání soudního pověření, tzn. o právo získávat informace 

o majetku dlužníka, který může být postižen exekucí. Po vydání soudního pověření 

se informace o exekučním řízení zapíše do rejstříku zahájených exekucí vedeného 

a spravovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Dalším krokem je vydání 

exekučního příkazu, který již zakazuje dlužníkovi jakýmkoliv způsobem s majetkem 

nakládat. Po vydání exekučního příkazu, ještě před tím, než je provedena exekuce, 

má dlužník právo ve třicetidenní lhůtě závazek dobrovolně splatit. Pokud to však 

neprovede, dojde k uskutečnění exekuce. 

 

                                                 
20 Banka musí počítat jak s náklady na právního zástupce, tak i na soudní poplatek, který činí 1,000, - 

Kč u pohledávek do 20,000, - Kč a 5 % z vymáhané částky u pohledávek nad 20,000, - Kč. 
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2.3.2 Insolvenční řízení 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení definuje insolvenční řízení 

jako soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob 

jeho řešení. Insolvenční řízení je vždy zahájeno vyhláškou insolvenčního soudu, která 

je pak zveřejněná v insolvenčním rejstříku
21

.  Prvním krokem po zahájení insolvenčního 

řízení je kontrola, zda insolvenční návrh obsahuje všechny potřebné náležitosti, 

je dostatečně srozumitelný a určitý. V případě, že tomu tak není, může soud návrh 

zamítnout. Další fází je rozhodnutí soudu o (hrozícím) úpadku, výběr insolvenčního 

správce a stanovení lhůty, dokdy mohou být podány přihlášky od věřitelů. Poté soud 

rozhoduje o formě oddlužení, která může mít podobu splátkového kalendáře nebo tzv. 

zpeněžení majetkové podstaty. V případě, že dlužník nesplní některou z podmínek 

stanovených insolvenčním zákonem, může dojít ke zrušení oddlužení a vyhlášení 

konkursu. 

Praktická část následující práce je zaměřena na analýzu pouze jedné metody vymáhání, 

konkrétně na telefonickou upomínku. Celá analýza bude založena na skóringovém 

modelu, jehož teoretická východiska jsou základem další kapitoly. 

  

                                                 
21 Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy vedený Ministerstvem spravedlnosti 

a je veřejným zdrojem obsahující informaci o insolvenčních správcích, seznamy dlužníků a jejich spisy. 

(Je dostupný na https://isir.justice.cz) 
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3 Skóringové modely 

Hlavní podstatou skóringového modelu je kvantifikace jednotlivých vlastností dlužníka 

a jeho produktu prostřednictvím přiřazení konkrétního počtu bodů jednotlivým 

vlastnostem. Po sečtení těchto bodů dostává klient (nebo daný případ) tzv. skóre 

hodnocení, na jehož základě je pak možné posoudit a rozhodnout, jak se s daným 

případem bude postupovat (např. u aplikačního skóringu – zda bude úvěr poskytnut 

nebo zamítnut). Účelem této práce je na základě vypočítaného skóre rozhodnout, zda 

bude telefonické vymáhání dlužné částky efektivní či nikoliv. 

Skóringové modely se v praxi začaly používat poměrně nedávno a jeden z prvních 

záznamů jejich využití pro identifikaci a rozdělení případů do skupin lze najít v práci 

Fishera z roku 1936 . Příchod kreditních karet a prudký nárust poptávky po nich přinutil 

v 60. letech minulého století vydavatele tohoto produktu k vytvoření modelu pro 

automatické schválení žádosti o vydání kreditní karty. Nutnost automatizace procesu 

vedla k úvaze o využívání skóringových modelů jako jednoho z nejvhodnějších nástrojů 

pro klasifikaci klientů.
22

 V 80. letech minulého století byla bankami zaznamenána 

úspěšnost využití úvěrového skóringu ve světě kreditních karet, a proto se tento model 

začal rychle využívat u jiných produktů jako např. u spotřebitelských a hypotečních 

úvěrů, a to jak v retailovém segmentu, tak i v segmentu malých podniků. 

3.1 Typy skóringů  

V současné době lze vymezit tři typy skóringů dle účelu jejich použití:  

- aplikační skóring (angl. Application Scoring) – má za cíl dle vypočítaného 

skóre klienta rozhodnout o poskytnutí nebo zamítnutí úvěru; 

- behaviorální skóring (angl. Behavioral Scoring) – skóring, který se používá již 

po poskytnutí úvěru a zaměřuje se na předvídání budoucího finančního chování 

klienta (na základě vypočítaného skóre lze vyhodnotit možnou změnu 

solventnosti klienta); 

- skóring podvodného jednání (angl. Fraud Scoring) – v praxi se většinou 

používá spolu s výše popsanými typy skóringů. Jak vyplývá z názvu, soustředí 

                                                 
22 THOMAS, Lyn, Jonathan CROOK, and David EDELMAN. Credit scoring and its applications. Vol. 2. 

Siam, 2017 
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se především na odhalení podvodného jednání ze strany klienta, a to zejména  

při žádosti o úvěr. 

Pro účely této práce bude použit behaviorální skóring, který dle jednotlivých parametrů 

přiřadí skóre, na jehož základě pak bude posouzeno, zda telefonické vymáhání dlužné 

částky u daného klienta je efektivní cestou vymáhání. 

3.2 Data využívaná ve skóringových modelech 

Pro vývoj skóringového modelu lze využit tři hlavní zdroje získání dat:   

- informace poskytnutá klientem (anketová data) při podání žádosti o založení 

produktu;  

- - charakteristiky klienta, které banka může obdržet od Bankovního registru 

klientských informací (BRKI)
23

; 

- data o transakční historii dlužníka (lze využít jen pro behaviorální skóring). 

3.2.1 Informace poskytnutá klientem 

V praktické části práce bude do analýzy zahrnuta především informace o klientovi 

v podobě následujících parametrů:  

- Státní příslušnost 

- Místo trvalého bydliště 

- Informace o zaměstnání 

- Právní zařazení osoby (fyzická či právnická)  

- Datum narození (věk) 

3.2.2 Data z bankovního registru klientských informací 

- veřejně dostupná informace – informace dvou typů: poskytovaná osobou při 

zúčastnění se voleb (např. adresa, PSČ v době voleb) a veřejná informace 

poskytovaná soudem
24

; 

                                                 
23 Bankovního registru klientských informací (ang. Credit Bureau, BRKI) – je právnická osoba, jejíž 

prostřednictvím si banky mohou vyměňovat informaci o důvěryhodnosti svých klientů. V České republice 

ji provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau, a. s. 
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- informace z minulosti – data z předchozích požadavků z BRKI (např. 

v případě, že klient již o úvěr či jiný produkt žádal v minulosti); 

- sdílená informace – data sdílená v rámci uzavřené skupiny členů BRKI o bonitě 

a důvěryhodností svých zákazníků. Příkladem může být situace, kdy již klient 

má nebo měl sjednaný produkt či podepsanou smlouvu s dalším z přispěvatelů 

do BRKI. V takovém případě banka může BRKI požádat o poskytnutí informaci 

o splacení produktů; 

- agregovaná informace – je informace, kterou věřitel (banka) může vypočítat 

na základě již poskytnuté informací od BRKI (např. počet známých účtů 

v prodlení se stejným PSČ); 

- informace (varování) o podvodech; 

- další informace vytvořená v rámci činnosti BRKI. 

3.2.3 Informace o transakční historii dlužníka 

Banka může pečlivě prozkoumat příjmy a výdaje klienta, a na základě různých druhů 

transakcí pak rozpoznat důležité informace, jako jsou například:  

Informace na základě příjmů 

- Pravidelné příjmy 

- Jednorázové příjmy 

- Příjmy z prodejů nemovitosti  

- Sociální dávky nebo podpora aj. 

Informace na základě výdajů 

- Obligatorní výdaje  

- Variabilní výdaje 

- Výdaje na domácnost a bydlení 

- Investování 

- Daně a poplatky aj. 

                                                                                                                                               
24 THOMAS, Lyn, Jonathan CROOK, and David EDELMAN. Credit scoring and its applications. Vol. 2. 

Siam, 2017 
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Na základě transakční historie dlužníka je banka schopna zjistit informaci, zda nedošlo 

ke ztrátě nebo změně zaměstnaní, popř. v jaké fázi životního cyklu se nachází firma.  

3.3 Výběr a předzpracování vstupních dat 

Při výběru vstupních dat do analýzy je důležité nejdříve stanovit délku období, 

ze kterého budou data vybírána, a to hlavně z důvodu měnících se podmínek banky 

a způsobu ukládání dat. Dále může dojít k problému nadbytečného množství 

pozorovaných charakteristik, a proto je nutné provést předzpracování dat, které mj. 

zahrnuje výběr jen statisticky významných proměnných a vyloučení těch s nízkou 

vypovídající hodnotou. V této etapě se řeší také problém existence korelační závislosti 

mezi proměnnými a výskyt chybějících a odlehlých hodnot. Po získání a předpracovaní 

vstupních dat následuje sestavení skóringového modelu. 

3.4 Vyvinutí skóringového modelu 

Skóringové modely mohou být sestaveny pomocí různých statistických metod, do nichž 

mimo jiné patří například: 

- ekonometrické modely (angl. Econometric Models), kam patří rozhodovací 

stromy, klasifikátor náhodného lesu, diskriminační analýza, lineární a logistická 

regrese, aj. Všechny následující metody jsou založeny na historických datech; 

- modely stínového hodnocení (angl. Shadow Rating) – jsou modely, které 

nevyužívají vlastní historická data, ale pracují s výsledky hodnocení externích 

ratingových agentur; 

- umělé neuronové sítě (angl. Artificial Neural Network) – jsou modely, které 

se snaží simulovat chování lidského mozku. Modely umělé neuronové sítě mají 

podobu vzájemně propojených neuronů (perceptronů), které si mezi sebou 

předávají speciální signály, které se na výstupu transformují na výstupní 

hodnoty pomocí přenosové funkce.  

- metoda podpůrných vektorů (angl. Support Vector Machines) je relativně 

nová metoda strojového učení, která pomocí tzv. jádrových algoritmů provádí 

klasifikaci pozorování prostřednictvím nalezení lineární hranice. Nejlepší 

rozmístění této hranice v prostoru je takové, když je hodnota vzdálenosti 

nejbližšího bodů (jednotlivého pozorování) bude co největší. 
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Pro účely této práce bude využita logistická regrese, která je zároveň jednou z nejčastěji 

používaných metod v praxi. Pro vytvoření skóringové funkce bude použita logistická 

regrese, a proto je nezbytné popsat základní teoretická východiska této metody. 

3.4.1 Logistická regrese 

Logistická regrese je metoda, kterou lze použít, když je závislá proměnná 

je dichotomická, tzn. může nabývat jen dvou hodnot (např. „ano“ a „ne“). V případě 

klasifikace dlužníků v procesu vymáhaní by šlo o výstupní hodnoty např. „splácí“  

a „nesplácí“. Logistická regrese je jedna z nejvíce používaných metod, a to jak 

v bankovnictví, tak i v odborné literatuře.
25

 Logistický regresní model lze interpretovat 

jako model, jehož základním cílem je stanovení kreditního skóre, jehož hodnota 

se skládá ze známých veličin 𝛃′ ∙ 𝐱𝒊 a tzv. neznámé chybové složky 𝑢𝑖: 

𝑦𝑖
∗ = 𝛃′ ∙ 𝐱𝒊 + 𝑢𝑖 , (2) 

přičemž by mělo platit, že 𝒖𝒊 má nulovou střední hodnotu a známé rozdělení. 

Pravděpodobnost, že jev nastane,  lze vyjádřit následovně:  

Pr [𝑦𝑖 = 1|𝐱𝒊] = 𝑃𝑟[𝑢𝑖 + 𝛃′ ∙ 𝐱𝒊 ≤ 0] = 𝐹𝑖(−𝛃′ ∙ 𝐱𝒊) (3) 

nebo 

Pr [𝑦𝑖 = 1] =
eβ′∙xi

1 + eβ′∙xi
 

(4) 

kde 𝐹𝑖 je funkce kumulativní distribuce náhodné složky 𝑢𝑖. Jinými slovy funkce 𝐹𝑖 

převádí hodnotu 𝛃′ ∙ 𝐱𝒊, která může nabývat hodnot v intervalu (−∞; +∞) na hodnotu 

v intervalu (0; 1).  

Je zřejmé, že pravděpodobnost toho, že událost nenastane (tj. 𝑦𝑖 = 0) lze vyjádřit jako:  

Pr [𝑦𝑖 = 0] = 1 −
eβ′∙xi

1 + eβ′∙xi
=

1

1 + eβ′∙xi
 

(5) 

                                                 
25 WITZANY, Jiri. Credit risk management: pricing, measurement, and modeling. New York, NY: 

Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-49799-0. 
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Po vydělení Pr [𝑦𝑖 = 1] a  Pr [𝑦𝑖 = 0] a úpravách dostaneme tzv. logaritmický poměr 

šancí:  

ln
Pr [𝑦𝑖 = 1]

Pr [𝑦𝑖 = 0]
= ln

eβ′∙xi

1 + eβ′∙xi

1
1 + eβ′∙xi

= 𝛃′ ∙ 𝐱𝒊 

(6) 

Z výsledku lze tvrdit, že logistický regresní model je závislostí mezi logaritmem 

poměru pravděpodobnosti nastání a nenastání události a vybranými exogenními 

proměnnými. Pro odhad regresních koeficientů 𝛽0, 𝛽1, … 𝛽𝑛 lze použít metodu 

maximální věrohodnosti, jejíž základem je věrohodnostní funkce mající tvar 

𝐿(𝐛) = ∏ 𝐹(−𝐛′ ∙ 𝐱𝐢)
𝑦𝑖(1 − 𝐹(−𝐛′ ∙ 𝐱𝐢))1−𝑦𝑖

𝑖

 
(7) 

Za účelem výpočtu parametrů je potřeba věrohodnostní funkci (7) zlogaritmovat, čímž 

dostáváme 

𝐿(𝐛) = ln[𝑙(𝐛)] = ∑{𝑦𝑖 ln[𝐹(−𝐛′𝐱𝐢)] + (1 − 𝑦𝑖)ln [1 − 𝐹(−𝐛′𝐱𝐢)]}

𝑛

𝑖=1

 
(8) 

Získáním derivace funkce 𝐿(𝐛) pro všechny 𝑏0, 𝑏1, … 𝑏𝑛a po položení jí nule lze 

vypočítat věrohodnostní rovnici  

∑[𝑦𝑖 − 𝐹(𝐱𝐢)] = 0

𝑛

𝑖=1

 
(9) 

a 

∑ 𝑥𝑖𝑗[𝑦𝑖 − 𝐹(𝐱𝐣)] = 0

𝑘

𝑗=1

 

(10) 

Následující rovnici lze pak vyřešit pomocí numerické iterační metody, čímž dostaneme 

odhad pro 𝑏0, 𝑏1, … 𝑏𝑛. 
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3.4.2 Výběr proměnných 

V databázích bank a jiných finančních institucí lze získat ohromné množství ukazatelů 

a jednotlivých charakteristik, které je možné zahrnout do modelu. Při výběru budoucích 

vstupních dat do modelu je důležité znát, s jakým typem proměnné se bude 

u jednotlivých parametrů pracovat.  

Všechny typy proměnných lze rozdělit na dvě základní skupiny: kategoriální 

a kvantitativní. Do kvantitativních (numerických) proměnných patří takové proměnné, 

u nichž je možné provádět algebraické operace. Mohou sem spadat proměnná věk, výše 

dlužné částky, celá výše poskytnutého úvěru atd. Kategoriální proměnná je naopak 

proměnná, u níž není provádění algebraických operací není možné. Rozlišují se dva 

typy kategoriálních proměnných: nominální a ordinální. Nominální proměnná nemá 

žádné vlastní řazení ve své kategorií (např. pohlaví, typ produktu). Ordinální proměnná 

takové pořadí má  (např. vzdělání). 

Často dochází k tomu, že v případě použití příliš velkého množství proměnných 

v modelu je výsledek modelu hodně zkreslený. Může se stát, že z důvodu použití 

statisticky nevýznamných proměnných dojde ke špatnému odhadu koeficientu, tj. odhad 

nebude odpovídat skutečnosti.  Aby k těmto situacím nedocházelo, je potřeba před 

začátkem analýzy provést analýzu vysvětlující síly jednotlivých proměnných 

a zkontrolovat, zda mají dostatečný přinos do modelu. Jeden z principů výběru 

(omezení počtu) proměnných kreditního skóringu navrhuje Witzany, kdy celý postup 

rozděluje na následující části
26

: 

- předvýběr proměnných (angl. Preselect Variables) – je založen 

na statistických a expertních kritériích. U každé proměnné (kvantitativní nebo 

kategoriální) je vhodné vypočítat jednorozměrný Giniho koeficient logistické 

regresní funkce, tj. Giniho koeficient modelu s jednou proměnnou. Obvykle 

platí, že hodnota Giniho koeficientu by měla být vyšší než 10 %. 

U kategoriálních proměnných nebo kvantitativních proměnných by měla být 

také vypočtena informační hodnota:  

                                                 
26 HAYDEN, Evelyn. Are Credit Scoring Models Sensitive with Respect to Default Definitions? 

Evidence from the Austrian Market. EFMA 2003 Helsinki Meetings [online]. 2003, 44 [cit. 2019-12-05]. 

Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=407709 
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𝐼𝑉 = ∑(Pr[𝑐|𝐺𝑜𝑜𝑑] − Pr [𝑐|𝐵𝑎𝑑]) ∙ ln [
Pr [𝑐|𝐺𝑜𝑜𝑑]

Pr [𝑐|𝐵𝑎𝑑]
]

𝐶

𝑐=1

 (11) 

kde 𝐶 je počet kategorií jednotlivé proměnné, Pr[𝑐|𝐺𝑜𝑜𝑑] je poměr počtů 

pozorování v dané kategorii, které mají hodnotu vysvětlované veličiny rovnající 

se 1, (tj. v dané práci se bude jednat o doplacené pohledávky), k celkovému 

množství pozorování s vysvětlovanou hodnotou rovnající se 1. Poměr 

ln [
Pr [𝑐|𝐺𝑜𝑜𝑑]

Pr [𝑐|𝐵𝑎𝑑]
] se pak označuje jako WoE (angl. Weight of Evidence) a používá 

se v hrubé klasifikaci, např. pro snížení počtů kategorií (viz dále). při Obdobně 

se vypočítá Pr [𝑐|𝐵𝑎𝑑], kde je kladen důraz na pozorování, u kterých 

vysvětlovaná hodnota nabývá nuly. V praxi obecně platí, že jsou vybírány 

proměnné s 𝐼𝑉 > 4 %. Proměnné, které nebudou vykazovat žádnou nebo příliš 

nízkou vysvětlující sílu, mohou být z analýzy vyloučeny.
 27

 

- provedení univariační analýzy (angl. Univariate Analysis), na jejímž základě 

je možné předem posoudit, zda mají jednotlivé proměnné dostatečnou 

vysvětlující sílu (angl. Explanatory Power) na vysvětlovanou proměnnou, což 

lze provést pomocí sestavení lineárního modelu za použití jen jedné posuzované 

proměnné. Na této etapě se také provádí výpočet tzv. log-odds ukazatele:  

𝑙𝑜𝑔𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑐) = ln [
1 − �̂�(𝑐)

�̂�(𝑐)
], 

(12.1) 

 

�̂�(𝑐) =
𝑑(𝑐)

𝑛(𝑐)
, 

(12.2) 

kde 𝑑(𝑐) je počet pozorování, která nabývají kladné hodnoty vysvětlované 

proměnné (v této práci se jedná o počet doplacených pohledávek) v kategorii 𝑐,  

a 𝑛(𝑐) je celkový počet pozorování v dané kategorii; 

- transformace proměnných – provádí se často při analýze zaměřené hlavně 

na retailový segment, kdy je vhodnější zpracovávat jen kategoriální proměnné, 

                                                 
27 Vyřazení proměnných se provádí také s ohledem na celkový počet dostupných proměnných, a proto 

nemusí být posuzováno vyloučení nebo ponechání jen na hodnotách Giniho koeficientu a IV. 
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což znamená, že proměnné nabývající spojitých hodnot mají být rozděleny 

na intervaly, ze kterých budou vytvořeny také kategoriální veličiny; 

- hrubá klasifikace (angl. Coarse Classification) – je nezbytným krokem 

v případě, kdy mají některé z proměnných vysoký počet jednotlivých kategorií, 

kterých mohou nabývat. Cílem hrubé klasifikace je na základě WoE sloučit 

některé z těchto kategorií do jedné.  

- dalším důležitým krokem je výpočet korelační matice, která vyjadřuje lineární 

závislost jednotlivých proměnných. Názvy řádků a sloupců korelační matice 

představují názvy proměnných, a jejich průsečík obsahuje hodnotu korelačního 

koeficientu, který může nabývat hodnot v intervalu 〈−1; 1〉. Pokud se korelační 

koeficient blíží k nule, lze mluvit o lineární nezávislosti zkoumaných 

proměnných
28

. V případě, že je koeficient blízký −1, mluvíme o nepřímé 

závislosti proměnných. V opačném případě, když je hodnota blízká +1, se jedná 

o závislost přímou. Podmínkou sestavení modelu je eliminovat mezi sebou 

korelované veličiny, tj. veličiny, které nabývají hodnot korelačního koeficientu 

větších než 50 %
29

. 

- po vyřešení problému korelace je možné přistoupit k vytvoření logistického 

regresního modelu, a to prostřednictvím metody postupné regrese (angl. 

Stepwise). Stepwise metoda je založena na postupném přidávání (angl. Forward) 

nebo odstranění (angl. Backward) vysvětlujících proměnných z modelu, kdy 

poté dochází k porovnání a výběru toho nejlépe sestaveného modelu (např. 

na základě porovnání hodnot věrohodnostní funkce).    

- posledním krokem, který navrhuje Hayden je provedení validace modelu 

na testovacím souboru pomocí různých charakteristik, jako je Giniho koeficient  

a (nebo) Hosmer-Lemeshov test. V případě nízkého Giniho koeficientu (menší 

než 30 %) nebo nízké p-hodnoty Hosmer-Lemeshov testu by bylo vhodné výběr 

proměnných znovu přezkoumat. 

 

                                                 
28 Důležité je také dodat, že lineární nezávislost ještě neznamená, že proměnné jsou mezi sebou vůbec 

nezávislé. Je možné, že mezi hodnotami existuje závislost, kterou však pomoci lineární funkce nelze 

odhalit. 

29 WITZANY, Jiri. Credit risk management: pricing, measurement, and modeling. New York, NY: 

Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-49799-0. 
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3.4.3 Sestavení modelu 

Dle způsobu sestavení skóringového modelu je možné pak rozdělit všechny modely 

na tři typy
30

: 

- Independence model – z hlediska prováděných výpočtů se jedná o nejobecnější 

model, jehož hlavním předpokladem je nezávislost všech proměnných a jejich 

jednotlivých kategorií. Nevýhodou tohoto modelu je to, že se všem proměnným 

přiřadí stejná váha (vysvětlující síla). V praxi je však složité následující 

předpoklad splnit. Hodnotu skóringové funkce 𝑆(𝑥) independence modelu lze 

spočítat jako: 

𝑆(𝒙) = 𝑜𝑑𝑑𝑠 ∏ (𝑂𝑅𝑗
𝑖)𝑥𝑗

𝑖

,

(𝑖,𝑗)∈𝑍

 
(13) 

 

kde 𝑜𝑑𝑑𝑠 je tzv. šance celku, tj. podíl doplacených případů k nedoplaceným,  

a 𝑂𝑅𝑗
𝑖 je tzv. oods ratio, které se spočítá jako poměr šance znaku (šance 

jednotlivé kategorie) k celkové hodnotě odds.  

I když má následující model díky své jednoduchosti velkou výhodu oproti 

ostatním, není jeho použití v dané práci vhodné z důvodu existence závislosti 

některých proměnných (viz Korelační analýza). 

- Dalším typem skóringového modelu je tzv. WOE model, v němž skóringová 

funkce zahrnuje také váhy jednotlivých proměnných 𝝀 vypočítaných pomocí 

WOE ukazatelů. Skoringová funkce WOE modelu má poté tvar: 

𝑆(𝒙, 𝝀) = 𝑜𝑑𝑑𝑠 ∏ (𝑂𝑅𝑗
𝑖)𝝀𝑖𝑥𝑗

𝑖

,

(𝑖,𝑗)∈𝑍

 (14) 

kde 𝝀𝑖 je váha příslušná proměnné 𝑖. 

Nevýhodou tohoto modelu je oproti předchozímu jeho časově náročnější 

výpočet. Na druhou stranu WOE model obvykle přináší přesnější výsledky. 

                                                 
30 RYCHNOVSKY ́, Michal. Scoring Models in Finance. Praha, 2011. Diplomová práce. Vysoká škola 

ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 
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- Třetím typem skóringového modelu je tzv. plný logistický model (angl. Full 

Logistic Model), který je ze všech tří modelů z hlediska výpočtu nejsložitější. 

Podstatou plného logistického modelu je přiřazení váhy nejenom jednotlivým 

proměnnými, ale také všem kategoriím v rámci těchto proměnných. Hodnotu 

skóringové funkce lze vyjádřit následovně: 

𝑆(𝒙, 𝝀) = 𝑜𝑑𝑑𝑠 ∏ (𝑂𝑅𝑗
𝑖)𝜆𝑗

𝑖 𝑥𝑗
𝑖

,

(𝑖,𝑗)∈𝑍

 (15) 

 

kde 𝜆𝑗
𝑖  je váha přiřazená kategorii 𝑗 proměnné 𝑖 a.  

V této práci bude pro vytvoření skóringu použit plný logistický model. 

3.4.4 Vyhodnocení modelu  

Sestavením logistického regresního modelu a vypočítáním regresních koeficientů ještě 

analýza nekončí. Dalším krokem je ověření přesnosti modelu a jeho celkové shody 

se vstupními pozorovanými případy (angl. Overall Goodness of Fit).  

ROC křivka 

Ačkoliv je princip logistického regresního modelu podobný klasickému lineárnímu 

regresnímu modelu, nemůžeme přistupovat k hodnocení přesnosti modelu stejně jako 

u lineárního, tj. například pomocí výpočtu indexu determinace
31

 (označovaný jako R
2
). 

Jedním z nástrojů, který lze použít pro hodnocení přesnosti modelu je tzv. ROC křivka 

(angl. Receiver Operating Characteristic), která zobrazuje kvalitu klasifikace případů 

ve dvou skupinách (v našem případě jde o správnost zařazení klientů do skupin “bude 

doplaceno” a “nebude doplaceno” na základě vypočítaného skóre). Při klasifikaci 

případů mohou nastat následující čtyři události:  

- případy jsou správně zařazeny do skupiny “bude doplaceno” (dále označován 

jako TP) 

- případy jsou správně zařazeny do skupiny “nebude doplaceno” (dále označován 

jako TN) 

- případy jsou chybně zařazeny do skupiny “bude doplaceno” (dále označován 

jako FP) 

                                                 
31 Index determinace se odvádí z podílu rozptylu chyb, které se počítají jako rozdíl mezi predikovanou 

hodnotou a skutečnou hodnotou vysvětlované proměnné. 
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- případy jsou chybně zařazeny do skupiny “nebude doplaceno” (dále označován 

jako FN) 

V každé ze čtyř kategorií se spočítá celkový počet případů, který následně vstoupí 

do výpočtu tzv. ukazatelů specifity a senzitivity: 

specifita =
𝐹𝑃

𝐹𝑃 +  𝑇𝑁)
 (16) 

 

senzitivita =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑁
 

(17) 

 

ROC křivka je zobrazením vztahů následujících ukazatelů, kdy na vertikální ose jsou 

zaznamenány hodnoty senzitivity a na horizontální ose hodnoty odpovídající hodnotě 

vypočtené jako 1 − specifita (viz obrázek č. 1). Pro ROC křivku platí, že čím více 

má podobu lomené čáry, tj. přibližuje se bodům s koordináty [0;0], [0;1], [1;1], tím větší 

má hodnocený model přesnost odhadu. 

Obrázek č.  1 – ROC křivka 

 

Aby bylo možné na hodnocení modelu pohlížet nejenom graficky, ale i kvantitativně, 

počítá se tzv. AUC ukazatel (angl. Area Under the Curve). 

Zdroj: Vlastní zpracování (RStudio). 
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AUC 

Obecně lze AUC definovat jako velikost plochy nacházející se pod ROC křivkou. 

V případě, že má ROC křivka ideální tvar, tj. prochází body [0;0], [0;1], [1;1], AUC 

hodnota se rovná 1. V případě, že je klasifikace případů bude provedena náhodně, AUC 

hodnota se pohybuje kolem 0,5. Tabulka č. 1 zobrazuje možné hodnocení kvality 

modelu na základě AUC ukazatele. 

Tabulka č.  1 – Interpretace AUC hodnot 

AUC ZÁVĚR HODNOCENÍ 
0,9 - 1 výborně 

0,8 – 0,9 velmi dobře 

0,7 – 0,8 dobře 

0,6 – 0,7 dostatečně 

0,5 – 0,6 nedostatečně 

Giniho koeficient 

Dalším běžně používaným ukazatelem hodnocení přesnosti modelu je Giniho 

koeficient, jehož hodnotu lze vypočítat pomocí lineární transformace AUC: 

𝐺𝑖𝑛𝑖 = 2𝐴𝑈𝐶 − 1 (18) 

Giniho koeficient může dosahovat hodnot z intervalu od −1 do +1 , čímž se uvádí, jak 

kvalitně je model schopný provést binární klasifikaci pozorování, přičemž platí, že čím 

vyšší je hodnota Giniho koeficientu, tím je model považován za lepší.  

AIC 

V praxi se často setkáváme s případem, kdy je potřeba porovnat více modelů a vybrat 

z nich ten nejlepší. To lze snadno provést pomocí AIC ukazatele (angl. Akaike 

Information Criterion), který zohledňuje hodnotu věrohodnostní funkce (�̂�) a také počet 

použitých proměnných v modelu (𝑛): 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑛 − 2ln (�̂�) (19) 

Je zřejmé, že za lepší model je považován model s menší hodnotou AIC. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

 
42 

 

 

 

Další kapitola bude zaměřena na popis tvorby skóringu, který bude následně využit pro 

zefektivnění procesu vymáhání pohledávek, a to hlavně v oblasti telefonického 

kontaktování klienta.  
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4 Využití skóringu v procesu vymáhání pohledávek 

Jak je vidět z předchozích kapitol, vymáhání pohledávek je složitý a rozsáhlý proces. 

Velké banky mají ve svém portfoliu stovky tisíc klientů, kteří jsou v prodlení, a proto 

jakékoliv vylepšení a zvětšení efektivity v této oblasti přinese bance značné úspory 

nákladů. Následující kapitola je zaměřena na vytvoření skóringového modelu, jehož 

úkolem je pomoct útvaru banky, který je odpovědný za vymáhání dluhu pomocí 

telefonické komunikace. Skóringový model by umožnil prostřednictvím výpočtu 

bodového skóre omezit seznam dlužníků jen na ty, u nichž bude telefonické vymáhání 

s největší pravděpodobností efektivní. 

Praktická část práce bude rozdělena dle následujících kroků, které budou postupně 

provedeny: 

- získání a příprava vstupních dat pro vytvoření modelu;  

- vyvinutí skórovacího modelu na základě metody logistické regrese;  

- popis a interpretace výstupu analýzy;  

- validace modelu;  

- návrh implementace v praxi;  

Ke zpracování vstupních dat a provedení jednotlivých analýz, výpočtů i sestavení 

modelu budou použity softwary MS Excel a R (RStudio). K tomu, aby bylo možné 

využívat již existující funkce pro různé výpočty a kreslení grafů, byly v RStudio staženy 

následující knihovny: 

- readxl – pro importování vstupního excelovského souboru dat; 

- tidyverse – jehož součástí jsou také knihovny ggplot2, dplyr, tidyr, readr, 

purrr, tibble, stringr a forcats, které se používají zejména pro modelování, 

transformaci a vizualizaci dat; 

- magrittr – je knihovna, která slouží pro zkrácení rozsahu kódu, a to hlavně 

pomocí zkratky „%>%“,  která nahrazuje zápis „function(x)“; 

- scorecard – usnadňuje a zefektivňuje vytvoření modelu kreditních karet 

prostřednictvím funkcí pro některé běžné úkoly, jako je např. rozdělení dat, 

výběr proměnných, WoE analýzu, aj; 
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- stringr – je balíček, který poskytuje sadu funkcí pro práci s hodnotami typu 

řetězec; 

- mltools – pomocí různých funkcí ulehčí práci zejména ve fázi explorační 

analýzy dat; 

- InformationValue – jak vyplývá z názvu, knihovna je používána v případě, 

když je nutné provést analýzu informačních hodnot proměnných; 

- purr – je knihovna, která do sebe zahrnuje více balíčků funkcí, jako např. 

covr, crayon, dplyr, knitr, rmarkdown, testhat, tibble aj. Purr je knihovna 

poskytující kompletní a konzistentní sadu nástrojů pro práci s funkcemi 

a vektory; 

- corrr – bude používána při vytvoření korelační matice dat. 

4.1 Popis datového souboru 

Analýza bude sestavena na základě aktuálních dat jedné české banky. Data představují 

historické záznamy o dlužnících, charakteristiky produktů, se kterými tyto dlužníci 

vstoupili do prodlení, a informaci, zda došlo k telefonické komunikaci s klientem jako 

k jednomu ze způsobů vymáhání, a také zda byl proces vymáhání uspěný (tj. došlo 

k plné úhradě pohledávky) či nikoliv. Důležité je podotknout, že za úspěšný proces 

telefonického vymáhání se rozumí doplacená pohledávka, a to maximálně do deseti dnů 

od data volání, tzn. hodnota proměnné DOPL se bude rovnat jedné, a v ostatních 

případech bude nulová. Celkový vstupní datový soubor obsahuje 42,382 záznamů a 16 

charakteristik, jejichž popis je zobrazen v tabulce č. 2. 

Tabulka č.  2 – Přehled vstupních dat 

NÁZEV PROMĚNNÉ POPIS DATOVÝ TYP HODNOTY 

TYP_PROD_1 Typ produktů CHAR(3) 7 kategorií: BU, BYV, IU, 

KK, OVD, SU, TOD 

TYP_PROD_2 Typ produktů (jiné členění) CHAR(2) 7 kategorií: Z1, Z2, Z3, Z4, 

Z5, Z6, Z8 

TYP_KLIENTA Typ klienta CHAR(2) 6 kategorií: 11, 22, 33, 34, 44, 

55 

SEGMENT_1 Segment CHAR(3) 11 kategorií: AFF, FRL, 

MAS, MID, PRH, PRL, REE, 

ROT, SBC, SMH, SML 

SEGMENT_2 Segmentová skupina CHAR(2) 3 kategorie: 01, 02, 03 

ZAMEST_FLAG Informace o zaměstnání CHAR(1) 2 kategorie: Y, N 

LEGAL_FORM Právní forma klienta CHAR(3) 41 kategorie 

KOD_ZEME Kód země trvalého pobytu klienta CHAR(2) 110 kategorií 
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NÁZEV PROMĚNNÉ POPIS DATOVÝ TYP HODNOTY 

REZIDENT_FLAG Informace o rezidentství CHAR(1) 2 kategorie: Y, N 

MENA Měna účtu CHAR(2) 17 kategorií 

DLUZ_CASTKA Výše dlužné částky (převedené 

na Kč) 

FLOAT 〈−0,01; −6788,97〉 

VEK Věk v den vzniku dlužné částky INTEGER 〈0;  119〉 

DOBA_KLIENT Informace o celkové době 

existence klienta v bance 

INTEGER 〈0;  119〉 

RIZ_SKUPINA Riziková skupina klienta DOUBLE 557 kategorií 

TEL1 Informace, zda došlo k telefonické 

komunikaci 

BOOLEAN 2 kategorie: Y, N 

DOPL2 Informace o splacení pohledávky BOOLEAN  2 kategorie: 1, 0 

Před zahájením analýzy je nutné vyřešit problém chybějících hodnot v souboru. Existují 

dvě základní metody řešení problému výskytu chybějících hodnot:  

- vynechání pozorování obsahujícího chybějící hodnoty 

- nahrazení chybějících hodnot 

V této práci byla pozorování s chybějícími hodnotami vyloučena z analýzy, čímž 

se počet pozorování omezil na 32,765 případů. 

4.1.1 Popis proměnných a předzpracování datového souboru 

Následující podkapitola se zaměřuje na popis jednotlivých vysvětlujících proměnných, 

kdy se pro lepší zobrazení použije histogram jako jeden z nástrojů popisové statistiky. 

TYP_ PROD_1 

TYP_PROD_1 představuje jednu z možných inertních klasifikací produktů v bance 

a skládá se ze sedmi kategorií, jejichž popis je uveden v tabulce č. 3. 

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka č.  3 – Číselník proměnné TYP_PROD_1 

TYP_PROD_1 POPIS 

TOD Běžné účty ve selhání 

SU Spotřebitelské úvěry 

BU Běžné účty (drobný debetní zůstatek) 

KK Kreditní karta 

BYV Hypoteční úvěr 

OVD Účty s kontokorentem 

IU Investiční úvěr 

Z obsahu tabulky je vidět, že v datovém souboru se vyskytují dvě kategorie, které 

přísluší běžným účtům. Kategorie BU označuje účty jen s drobným debetním 

zůstatkem, na něž by měl být kladen menší důraz, neboť náklady spojené s vymáháním 

přesahují výnosy. Celý proces vymáhání u této skupiny produktů je zcela 

automatizovaný a nedochází tam k telefonickému způsobu vymáhání, proto je možné 

tuto kategorii ze vstupního souboru vymazat.  

Graf č.  1 – Histogram četností – TYP_PROD_1 

 

 

Celkový počet pozorování se touto úpravou snížil na 28,040 pozorování. 

TYP_ PROD_2 

Další členění typů produktů, které používá banka, zobrazuje proměnná TYP_PROD_2. 

Toto členění se však používá jenom pro účely evidence dlužníků ve speciálním systému 

banky. TYP_PROD_2 může nabývat 8 hodnot, jejichž popis lze najít níže v tabulce č. 4.  

  

Zdroj: Data z interního systému banky. Vlastní zpracování. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka č.  4 – Číselník proměnné TYP_PROD_2 

TYP_PROD_2 POPIS 

Z1 Úvěry 

Z2 Běžné účty 

Z3 Kreditní karty 

Z4 Kontokorentní účty 

Z5 Hypotéky 

Z6 Úvěry pro Small Business klienty 

Z7 Kontokorentní účty pro Small Business klienty 

Z8 Běžné účty pro Small Business klienty 

Z popisu jednotlivých kategorií je vidět, že následující proměnná je s velkou 

pravděpodobností korelovaná s proměnnou TYP_PROD_1, což je třeba brát v úvahu při 

provedení korelační analýzy. 

Graf č.  2 – Histogram četností - TYP_PROD_2 

 

Na histogramu je vidět, že v datovém souboru mají největší podíl běžné účty a úvěry 

poskytnuté fyzickým osobám, avšak skupina úvěrů pro Small Business klienty 

je nejmenší. 

TYP_KLIENTA 

Pod typem klienta se rozumí zejména rozlišení klientů na firmy, fyzické osoby, a to jak 

podnikající, tak i nepodnikající (viz tabulka č. 5). 
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Zdroj: Data z interního systému banky. Vlastní zpracování. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka č.  5 – Číselník proměnné TYP_KLIENTA 

TYP_KLIENTA POPIS 

11 FYZICKÁ OSOBA 

22 FYZICKÁ OSOBA (SAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST) 

33 FIRMA 

44 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 

55 TECHNICKÝ ZÁZNAM 

66 EKONOMICKY SPJATA SKUPINA 

Při zpracování dat bylo zjištěno, že kategorie 34 - Nově zakládaná firma obsahuje jen 

čtyři záznamy, a proto bylo rozhodnuto o jejím sloučení se skupinou 33 – Firma. 

Graf č.  3 – Histogram četností – TYP_KLIENTA 

 

Ostatní kategorie proměnné TYP_KLIENTA zůstávají nezměněné. 

SEGMENT_1 

Proměnná SEGMENT_1 poskytuje informaci o interním začlenění klienta 

do konkrétního segmentu. Na histogramu četností (graf č. 4) je vidět, že většina 

pozorování pochází ze segmentu MAS.  
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Zdroj: Data z interního systému banky. Vlastní zpracování. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf č.  4 – Histogram četností – SEGMENT_1 

 

Několik kategorií obsahuje příliš nízký počet pozorování, a proto by v případě jejich 

zahrnutí do skóringového modelu měly být sloučeny s jinou kategorií, která má větší 

počet pozorovaných případů (viz podkapitola Hrubá klasifikace). 

SEGMENT_2 

Stejně jako u proměnné TYP_PRODUKTU má banka další členění i z pohledu 

segmentace klienta, a to do tří skupin: 

Tabulka č.  6 – Číselník proměnné SEGMENT_2 

SEGMENT_2  POPIS 

01 Korporátní klienti 

02 Retailové klienti 

03 Privátní bankovnictví 

Z grafu č. 5 je vidět, že obdobně jako v případě proměnné SEGMENT_1 většina 

pozorování patří do jedné skupiny, a to do retailového segmentu, což souvisí s vysokým 

počtem pozorování v kategorii MAS, a proto tady lze také mluvit o možnosti výskytu 

korelace mezi proměnnými. 
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Zdroj: Data z interního systému banky. Vlastní zpracování. 
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Graf č.  5 – Histogram četností – SEGMENT_2 

 

I když v této analýze skupiny korporátních klientů a klientů privátního bankovnictví 

byly ponechány, z důvodu příliš nízkého počtu pozorování a specifičnosti těchto klientů 

by bylo možné tyto kategorie analyzovat odděleně. 

ZAMEST_FLAG 

ZAMEST_FLAG je proměnná poskytující informaci o tom, zda se jedná 

o zaměstnaného klienta (ZAMEST_FLAG = „Y“) či nikoliv (ZAMEST_FLAG = „N“).  

V případě,  

že se jedná o zaměstnaného klienta, je poskytnuta informace o jeho současném 

zaměstnání. Předběžným předpokladem je, že u klientů bez zaměstnání bude nižší 

pravděpodobnost splacení pohledávky. 

Graf č.  6 – Histogram četností – ZAMEST_FLAG 

 

Z expertního pohledu by daná charakteristika mohla přinést značný vliv při výpočtu 

skóre, avšak ve zkoumaném souboru dat nemá banka u 99,37 % pozorování žádnou 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
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informaci o zaměstnání (viz graf č. 6). Nicméně její zařazení do modelu bude 

zohledněno v další části. 

LEGAL_FORM 

Dalším ukazatelem zařazení klienta může být jeho právní forma, kterou zobrazuje 

proměnná LEGAL_FORM, a to pomocí zatřídění klienta do jedné z 38 kategorií.  

Graf č.  7 – Histogram četností – LEGAL_FORM 

 

Největší podíl vstupního datového souboru je zařazen do kategorie “0”, kam dle 

příslušného číselníku (viz příloha č. 5) patří klienti s neuvedenou právní formou, a proto 

by během analýzy mělo být z důvodu nízké vysvětlující schopnosti zváženo použití 

následující proměnné pro sestavení modelu. 

KOD_ZEME 

Proměnná KOD_ZEME zahrnuje v analyzovaném souboru 110 kategorií. Na grafu č. 8 

je zobrazen přehled četností jen některých z nich. 

24955 

2027 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 101 972 970 701 501 971 205 974 118 113 106 975 952 161 145 921 241 601

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf č.  8 – Histogram četností – KOD_ZEME 

 

Počet kategorií u proměnné KOD_ZEME_cat bude snížen pomocí posouzení 

geografické polohy země. Výsledkem transformace je proměnná s čtyřmi kategoriemi. 

(viz graf č. 9).  

Graf č.  9 – Histogram četností – KOD_ZEME_cat 

 

Zařazení jednotlivých kódů zemí do těchto kategorií je zobrazeno v příloze č. 6. 

REZIDENT_FLAG 

Celý datový soubor lze také rozdělit na dvě kategorie klientů, a to rezidenty 

a nerezidenty
32

. 

                                                 
32 Rezidentem z daňového hlediska je subjekt, mající trvalé bydlení v České republice.  
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Graf č.  10 – Histogram četností – REZIDENT_FLAG 

 

Je zřejmé, že převážná část klientů mající KOD_ZEME = „CZ“ se bude nacházet 

ve skupině rezidentů, a proto mluvíme o pravděpodobnosti existence korelace mezi 

proměnnými KOD_ZEME a REZIDENT_FLAG, jejichž rozbor je také součástí 

podkapitoly Korelační analýza.  

MENA 

Proměnná MENA představuje měnu produktu, u něhož došlo k prodlení. Následující 

proměnná je tvořena 17 kategoriemi, přičemž víc než 95 % pozorování (viz graf č. 11) 

jsou produkty vedené v českých korunách. 

Graf č.  11 – Histogram četností – MENA 

 

 

U dané proměnné bylo rozhodnuto o zmenšení počtu kategorií tím, že všechny produkty 

vedené v jiné měně než v českých korunách budou rozděleny na dvě skupiny: 
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EUR_USD_GBP, kam patří produkty v eurech, dolarech a britské libře, a DALSI, 

do které spadají všechny ostatní měny. 

Graf č.  12 – Histogram četností – MENA_cat 

 

Na grafu č. 12 je zobrazeno rozdělení počtu pozorování mezi nově vytvořenými 

kategoriemi. 

DLUZ_CASTKA 

Proměnná DLUZ_CASTKA představuje částku po splatnosti v českých korunách 

u jednotlivých produktů k prvnímu dni vstupu do prodlení, a proto DLUZ_CASTKA 

nabývá poměrně nízkých. U produktů v cizí měně je částka převedena na české koruny. 

Graf č.  13 – Histogram četností – DLUZ_CASTKA 

 

Největší podíl dluhů patří částkám nižším než 200 Kč, což nejspíše bude souviset 

s běžnými účty s debetním zůstatkem. Vyšší částky mohou být u kontokorentních účtů 

nebo úvěrů, kde došlo k prodlení u jedné splátky. 
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VEK 

Proměnná VEK vyjadřuje počet celých let klienta ke dni vstupu do prodlení a může 

nabývat hodnot z intervalu od 1 do 119 (viz graf č. 14).  

Graf č.  14 – Histogram četností – VEK 

 

Na první pohled by mohl překvapit vysoký podíl klientů ve věku méně než 18 anebo 

existence klientů, u nichž věk dosahuje hodnoty 119. Příčinou následujících 

neobvyklých hodnot jsou hlavně klienti mající firemní účet, tzn. 119 let je v daném 

případě počet let existence firmy. A proto přichází v úvahu další varianta pro sestavení 

skóringového modelu konkrétně zkoumání fyzických a právnických osob zvlášť 

ve dvou nezávislých modelech. Nízké hodnoty proměnné VEK mohou patřit jednak 

podnikům, jednak např. běžně poskytovaným dětským účtům. 

Proměnná VEK je kvantitativního typu, a proto v případě jejího zahrnutí do modelu 

je potřeba následující proměnnou rozdělit na intervaly (viz podkapitola Transformace 

proměnných). 

DOBA_KLIENT 

Proměnná DOBA_KLIENT nabývá hodnot od 0 do 119 a zobrazuje rozdíl (počet let 

vyjádřený celým číslem) mezi datem vstupu do prodlení klienta a datem, odkdy 

je klientem banky. 
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Graf č.  15 – Histogram četností – DOBA_KLIENT 

 

Z rozdělení mezi jednotlivými počty let (graf č. 15) je vidět, že převážná část dlužníků 

patří většinou do skupiny nových klientů (51 % souboru jsou dlužníci, kteří jsou klienty 

banky méně než 3 roky). Stejně jako proměnná VEK, proměnná DOBA_KLIENT 

by před vytvořením modelu měla být rozdělena na intervaly, čímž by se transformovala 

na kategoriální proměnnou. U proměnné DOBA_KLIENT je očekáván větší negativní 

vliv na splacení pohledávek u nových klientů než u klientů nacházejících se v bance 

delší dobu. 

RIZ_SKUPINA 

Proměnná RIZ_SKUPINA je tvořena 557 kategoriemi a zobrazuje interní začlenění 

klienta do rizikové skupiny, na grafu č. 16 jsou zobrazen výběr nejčetnějších z nich. 

Graf č.  16 – Histogram četností – RIZ_SKUPINA 

 

Očekává se, že by tato proměnná mohla mít dobrou vysvětlující sílu, avšak 97 % 

zkoumaných klientů patří do skupiny 0, tj. kategorie s žádnou informací o rizikové 
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skupině, a proto daná proměnná nemůže mít žádný přínos pro klasifikaci zkoumaných 

dat a bude následně z analýzy vynechána. 

TEL 

Proměnná TEL je binární proměnná, která nabývá hodnoty “Y” v případech, kdy 

po vstupu produktu do prodlení došlo k telefonické upomínce a žádosti o zaplacení. 

Graf č.  17 – Histogram četností – TEL 

 

Z důvodu omezených kapacit nestíhá oddělení odpovědné za telefonické upomínky 

kontaktovat všechny klienty a často se rozhoduje jenom na základě výše dluhu. 

Na grafu lze pozorovat tento dopad jako výrazně větší podíl produktů, u nichž nedošlo 

k telefonické komunikaci po splatnosti pohledávky (nebo její části). U této proměnné 

se očekává, že skupina klientů, u níž došlo k telefonické komunikaci za účelem 

vymáhání dlužné částky, bude mít větší podíl zaplacených pohledávek. 

Optimální počet proměnných pro sestavení logistického modelu je 7 až 15
33

, proto 

by bylo vhodné posoudit a snížit vstupní počet zkoumaných charakteristik v modelu  

(tj. 15 proměnných). V další kapitole bude proveden výběr jednotlivých proměnných 

do modelu dle výše popsaného postupu. 

                                                 
33 WITZANY, Jiri. Credit risk management: pricing, measurement, and modeling. New York, NY: 

Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-49799-0. 
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4.2 Předvýběr proměnných 

Pro posouzení vysvětlující síly jednotlivé proměnné lze využít ukazatele Giniho 

koeficientu
34

 modelu vytvořeného při použití jen jedné proměnné, a také provést 

hodnocení na základě informační hodnoty. 

Tabulka č.  7 – Výpočet Giniho koeficientu a IV 

NÁZEV PROMĚNNÉ GINI IV 

TYP_PROD_1 0,87 4,41 

TYP_PROD_2 0,87 4,44 

DLUZ_CASTKA 0,44 -* 

TYP_KLIENTA 0,17 0,49 

SEGMENT_1 0,22 0,42 

SEGMENT_2 0,002 0,001 

ZAMEST_FLAG 0,01 0,02 

LEGAL_FORM 0,15 0,32 

KOD_ZEME 0,34 1,07 

REZIDENT_FLAG 0,35 1,31 

MENA 0,07 0,20 

VEK 0,21 -* 

DOBA_KLIENT 0,42 -* 

TEL 0,25 0,38 

* - u spojitých proměnných IV bude vypočítaná v další částí po rozdělení na intervaly 

Z tabulky č. 7 je vidět, že u proměnných SEGMENT_2, ZAMEST_FLAG a MENA lze 

z důvodu nízkých hodnot informační hodnoty a Giniho koeficientu rozhodnout o jejich 

vyloučení z modelu.  

4.3 Univariační analýza 

Po výběru a kontrole dat lze přistoupit k provedení univariační analýzy, které se v praxi 

také říká “třídění dle jedné proměnné nebo třídění prvního stupně”. Univariační analýza 

včetně výpočtu log-odds hodnot bude provedena u všech proměnných a její výsledky 

budou zobrazeny graficky.  

 

 

                                                 
34 Na základě výpočtu popsanému na str. 40. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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TYP_PROD_1 

 Z grafu č. 18 je vidět, že největší poměr nedoplacených
35

 pohledávek 

je u kontokorentních a běžných účtů, což může být způsobeno tím, že u následujících 

produktů se v praxi telefonické vymáhání používá v menším rozsahu (oddělení 

odpovědné za telefonické vymáhání dlužných částek se z důvodu nízkých kapacit více 

zaměřuje na takové úvěrové produkty, jako jsou hypoteční, spotřebitelské, investiční 

úvěry a kreditní karty). 

Rozdělení doplacených a nedoplacených produktů u jednotlivých kategorií proměnné 

TYP_PROD_1 se hodně liší, a proto dalším způsobem, kterým by se dala zkoumat 

efektivnost vymáhání, je sestavení skóringových modelů pro každou skupinu produktů 

zvlášť (hypoteční, investiční, spotřebitelské úvěry by spolu s kreditními kartami tvořily 

jednu skupinu a běžné a kontokorentní účty druhou). 

TYP_PROD_2 

Z důvodu závislosti mezi proměnnými TYP_PROD_1 a TYP_PROD_2 dochází 

u následující proměnné také k výraznému rozdílu v rozdělení doplacených 

a nedoplacených případů, a to u běžných a kontokorentních účtů (Z2, Z4, Z8) a jiných 

úvěrových produktů. 

                                                 
35 Pod nedoplacenými pohledávkami se rozumí pohledávky, které nebyly ve zkoumaném období 

doplaceny, nebo u kterých k doplacení došlo po více než deseti dnech od data telefonické komunikace 

s klientem za účelem vymáhání dlužné částky. 

Graf č.  18 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – TYP_PROD_1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf č.  19 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – TYP_PROD_2 

 

Problém vysokého rozdílu v poměru doplacených i nedoplacených pohledávek 

u jednotlivých typů produktů by se mohl také vyřešit postavením skóringového modelu 

pro každou skupinu zvlášť. 

TYP_KLIENTA 

U jednotlivých typů klienta je rozložení doplacených a nedoplacených pohledávek také 

nerovnoměrné. 

Graf č.  20 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – TYP_KLIENTA 

 

Z grafu č. 20 je vidět, že u firem, insolvenčních správců a fyzických osob majících 

samostatnou výdělečnou činnost bude mít telefonická komunikace nejspíše menší vliv 

na zaplacení pohledávky než u fyzických osob bez žádné výdělečné činnosti. 

SEGMENT_1 

U proměnné SEGMENT_1 je zajímavou kategorií AFF neboli afluentní klienti
36

, 

do které spadá 1 994 pozorování. U více než 70 % z nich došlo po telefonickém 

vymáhání k zaplacení dlužné částky.  

                                                 
36 Za afluentního klienta se považuje klient mající nadprůměrnou výši příjmů. 
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Graf č.  21 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – SEGMENT_1 

 

U kategorií SML, REE a ROT se na první pohled může zdát, že budou kategorie mít 

dobrou vysvětlující hodnotu, ale je potřeba zohlednit, že počet pozorování je na hodně 

nízké úrovni, a proto bude vhodnější tyto skupiny sloučit s nějakou jinou (viz 

podkapitola Hrubá klasifikace). 

LEGAL_FORM 

Univariační analýza bude provedena až po hrubé klasifikaci. 

KOD_ZEME_cat 

U proměnné KOD_ZEME je vidět, že největší podíl zaplacených pohledávek mají 

klienti pocházející z České republiky, a proto lze očekávat, že klienti pocházející 

z jiných zemí budou mít nižší bodové hodnocení než občané České republiky. 

Graf č.  22 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – KOD_ZEME_cat 
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REZIDENT_FLAG 

Stejný rozdíl jak u proměnné KOD_ZEME se objevuje i v proměnné 

REZIDENT_FLAG, kde u převážné části nerezidentů k doplacení pohledávky nedošlo. 

Graf č.  23 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – REZIDENT_FLAG 

 

VEK 

Univariační analýza bude provedena po transformaci proměnné na kategoriální. 

DOBA_KLIENT 

Univariační analýza bude provedena po transformaci proměnné na kategoriální. 

TEL 

Rozložení doplacených a nedoplacených pohledávek po telefonické komunikaci splňuje 

očekávání, že u klientů, u nichž dojde k telefonické upomínce, bude větší podíl 

doplacených pohledávek. 

Graf č.  24 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – TEL 
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Cílem této práce bude pomocí skóringového modelu a vybraných charakteristik 

navrhnout systém výběru správného seznamu dlužníků pro telefonické kontaktování, 

což by vedlo ke zvětšení podílu zaplacených pohledávek v této kategorii. 

4.4 Transformace proměnných 

Jak již bylo zmíněno dříve, pro účely vytvoření skóringového modelu by spojité 

proměnné měly být transformovány na kategoriální, tj. u proměnných 

DLUZ_CASTKA, VEK, DOBA_KLIENT budou zvoleny intervaly, na jejichž základě 

budou proměnné rozděleny. Jednotlivé intervaly pak budou tvořit kategorii těchto 

proměnných. 

DLUZ_CASTKA_cat 

Spojitá proměnná dlužná částka byla rozdělena na čtyři intervaly, jejichž rozdělení mezi 

doplacenými a nedoplacenými pohledávkami je zobrazeno na grafu č. 25. 

Graf č.  25 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – DLUZ_CASTKA_cat 

 

Po rozdělení na intervaly byly u proměnné vypočítány IV a Giniho koeficient, jejichž 

hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 8. Na základě tohoto výstupu je zřejmé, že proměnná 

DLUZ_CASTKA_cat může zvýšit vysvětlující schopnost modelu, a proto bude 

v analýze zachována.  

VEK_cat 

Proměnná VEK je další spojitou proměnnou, u které bylo potřeba provést rozdělení 

na intervaly. Na grafu č. 26 jsou zobrazeny čtyři zvolené intervaly, kde nejzajímavější 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
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z hlediska zkoumané problematiky bude kategorie klientů s nízkým věkem (mladé 

firmy nebo dětské účty), u nichž se vyskytuje výrazně vyšší podíl nesplacených dluhů.  

Graf č.  26 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – VEK_cat 

 

Dle výpočtu IV a Giniho koeficientu bylo zjištěno, že proměnná VEK_cat 

má dostatečnou vysvětlující sílu na proměnnou DOPL, a proto bude do logistické 

regrese také zahrnuta. 

DOBA_KLIENT_cat 

Na grafu rozdělení doplacených a nedoplacených případů dle jednotlivých nově 

vytvořených kategorií je vidět, že největší podíl nedoplacených případů patří skupině 

nových klientů, což je v souladu s očekáváním. Podíl nedoplacených případů klesá 

s rostoucím počtem let existence klienta v bance. 

Graf č.  27 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – DOBA_KLIENT_cat 
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Hodnota Giniho koeficientu a IV se rovná 0,41 a 0,85, což znamená, že proměnnou 

DOBA_KLIENT_cat je vhodné do budoucí analýzy také zařadit. 

4.5 Hrubá klasifikace 

SEGMENT_1_cat 

U proměnné SEGMENT_1 po výpočtu WoE bylo rozhodnuto o snížení počtu kategorií 

na pět segmentů (viz příloha č. 11). Na grafu č. 28 je zobrazeno rozložení doplacených 

a nedoplacených případů mezi jednotlivými segmenty. 

Graf č.  28 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek - SEGMENT_1_cat 

 

LEGAL_FORM_cat 

Na základě spočítaného WoE u všech 141 kategorií (viz příloha č. 9) byl počet kategorií 

u proměnné LEGAL_FORM snížen na tři kategorie. Na grafu č. 29 je zobrazen poměr 

doplacených a nedoplacených pohledávek v rámci každé kategorie.  

Graf č.  29 – Poměr doplacených a nedoplacených pohledávek – LEGAL_FORM_cat 
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Informace o zařazení konkrétních kategorií do nově vytvořených kategorií je obsahem  

přílohy č. 10. 

4.6 Korelační analýza 

Dále je nezbytné provést kontrolu korelační závislosti mezi jednotlivými 

charakteristikami, kterou lze zobrazit pomocí tzv. korelační matice. Koeficient korelace 

může nabývat hodnot na intervalu 〈−1; 1〉, a platí, že čím více se blíží k nule, tím méně 

zkoumané charakteristiky mezi sebou korelují. V praxi je obvyklé, že u proměnných 

nabývajících korelačního koeficientu většího než 0,5 nebo nižšího než −0,5, je třeba, 

aby byl problém korelace u následujících veličin vyřešen ještě před zahájením analýzy. 

Stejný limit bude nastaven i pro účely této práce. 

V příloze č. 12 je zobrazen výstup korelační analýzy. Lze pozorovat, že v datovém 

souboru existuje lineární závislost mezi proměnnými TYP_PROD_2, TYP_KLIENTA, 

SEGMENT_1_cat a LEGAL_FORM_cat a také proměnnými KOD_ZEME_cat 

a REZIDENT_FLAG, a VEK_cat a LEGAL_FORM_cat. Pro posouzení vyloučení 

jednotlivých proměnných budou spočítány IV a Giniho koeficient ke každé z nich.   

Tabulka č.  8 – Korelační analýza – výpočet IV a Giniho koeficientu u vybraných proměnných 

PROMĚNNÁ IV GINI 

TYP_PROD_2 4,44 0,87 

TYP_KLIENTA 0,49 0,17 

LEGAL_FORM_cat 0,45 0,17 

REZIDENT_FLAG 1,31 0,35 

KOD_ZEME_cat 1,30 0,35 

SEGMENT_1_cat 0,60 0,25 

VEK_cat 0,52 0,24 

Z důvodu nižšího IV a Giniho koeficientu byly vyloučeny proměnné KOD_ZEME_cat, 

SEGMENT_1_cat, TYP_KLIENTA, LEGAL_FORM_cat. 

Celý datový soubor byl dále rozdělen na dvě části v poměru 60:40. První část 

je trénovací, tj. ta, na níž se vytvoří sám model. Druhá část je testovací a slouží 

k testování a vyhodnocení přesnosti vytvořeného modelu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.7 Vyvinutí skóringového modelu 

Pro vytvoření skóringového modelu bude použit plný logistický model, který u každého 

pozorování nahradí hodnotu kategorie na příslušnou vypočítanou WoE hodnotu. 

Vstupní hodnoty budou do logistického regresní modelu zvoleny tak, že nejdříve budou 

vytvořeny modely se všemi možnými kombinacemi proměnných, a poté se na základě 

nejmenšího AIC ukazatele vybere nejlepší kombinace vysvětlujících proměnných pro 

sestavení regresního modelu. Všechny následné výpočty se budou provádět v RStudio 

a použitý kód je obsahem přílohy č. 13.  

Nejmenší AIC hodnotu měl model, ve kterém bylo použito jenom šest ze sedmi zbylých 

proměnných: TYP_PROD_2, TEL, REZIDENT_FLAG, VEK_cat 

a DOBA_KLIENT_cat. Tabulka č. 9 zobrazuje výstup vypočítaných koeficientů pro 

jednotlivé vstupní proměnné a lze v ní vidět, že všechny proměnné jsou statistiky 

významné na 10 % hladině významnosti. 

Tabulka č.  9 – Výstup logistické regresní analýzy 

PROMĚNNÁ: KOEFICIENT STD. 

ERROR 

Z VALUE PR(>|Z|)  

(INTERCEPT) -0,05991 0,03328   -1,800 0,0718 . 

TYP_PROD_1_WOE -1,01269 0,01886 -53,704 < 2E-16 *** 

REZIDENT_FLAG_WOE -0,36003 0,03585 -10,043 < 2E-16 *** 

DLUZ_CASTKA_CAT_WOE 0,07920 0,03741 2,117 0,0343 * 

VEK_CAT_WOE -0,49021 0,05972 -8,208 < 2,24E-16 *** 

DOBA_KLIENT_CAT_WOE -0.53538 0,03531 -15,161 < 2E-16 *** 

TEL_WOE -0,84821 0.04767 17,793 < 2E-16 *** 

*** - proměnná je statisticky významná na 0,1 % hladině významnosti; 

** - proměnná je statisticky významná na 1 % hladině významnosti; 

* - proměnná je statisticky významná na 5 % hladině významnosti; 

. - proměnná je statisticky významná na 10 % hladině významnosti; 

Po výpočtu koeficientů logistické regrese lze přistoupit k samotnému vytvoření 

skóringového modelu. 

4.8 Výpočet skórovacích karet a interpretace výstupu 

Po přípravě logistického modelu a výpočtu parametrů u jednotlivých proměnných 

regresního modelu lze přistoupit k výpočtu skóringových karet. Výstupní hodnota 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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skóringu je závislá jednak na konkrétní hodnotě WoE proměnné, jednak na její celkové 

váze (vysvětlující síle) v modelu. K provedení všech výpočtů bude znovu použit 

software RStudio a speciální funkce scorecard(). Tabulka č. 10 zobrazuje spočítané 

skórovací body pro jednotlivé charakteristiky klienta a (nebo) pohledávky. 

Tabulka č.  10 – Skórovací karty 

PROMĚNNÁ KATEGORIE WOE BODY IV_KAT CELK_IV 

TYP_PROD_1 BYV; IU 3,097 226 0,586 4,362 

TYP_PROD_1 SU; KK 2,130 156 1,359 4,362 

TYP_PROD_1 OVD -0,653 -48 0,023 4,362 

TYP_PROD_1 TOD -3,024 -221 2,395 4,362 

REZIDENT_FLAG Y 0,431 11 0,149 1,275 

REZIDENT_FLAG N -3,265 -85 1,127 1,275 

DLUZ_CASTKA_CAT (-Inf; -5000> 0,223 1 0,005 1,132 

DLUZ_CASTKA_CAT (-5000; -500> 1,309 7 0,595 1,132 

DLUZ_CASTKA_CAT (-500; -100> -1,266 -7 0,421 1,132 

DLUZ_CASTKA_CAT (-100;0) -0,762 -4 0,111 1,132 

VEK_CAT (0;15> -2,868 -101 0,441 0,506 

VEK_CAT (15; 30> & (60; Inf) -0,105 -4 0,004 0,506 

VEK_CAT (30; 60> 0,332 11 0,061 0,506 

DOBA_KLIENT_CAT (0;1] -1,857 -72 0,638 0,831 

DOBA_KLIENT_CAT (1;12] 0.385 15 0,100 0,831 

DOBA_KLIENT_CAT (12; Inf) 1,104 43 0,094 0,831 

TEL Y 1,169 72 0,293 0,376 

TEL N -0,332 -20 0,083 0,376 

Obecným závěrem výstupu může být fakt, že kladný vliv na pravděpodobnost splacení 

pohledávky po telefonické upomínce mají hypoteční a investiční úvěry, jejichž dlužník 

je klientem banky více než 12 let a je rezidentem České republiky. Z jednotlivých 

vypočítaných vah (WoE a IV) je zřejmé, že dlužná částka, se kterou klient vstoupil 

do prodlení, nehraje velkou roli. 

Na obrázku č. 2 je grafické zobrazení vypočítané pravděpodobnosti splacení 

či nesplacení pohledávky příslušné jednotlivým skóre. Tečkovaná čára na grafu 

je položena v průměrné hodnotě pro kategorii nedoplacených (modrá) a doplacených 

pohledávek (červená). 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Obrázek č.  2 – Pravděpodobnost (ne)splacení pohledávky dle skóre 

 

Maximální limit skóre byl stanoven na 800, a proto je na grafu dobře vidět, jak v bodě 

400 hodnota pravděpodobnosti zaplacení začíná přesahovat pravděpodobnost 

nezaplacení. Na základě dosažených výsledků pravděpodobnosti zaplacení pohledávky 

příslušné jednotlivým skóre, bude v závěru této práce navrhnut systém, který při 

zohlednění nákladů na telefonické vymáhání stanoví obecné zásady pro výběr dlužníků, 

u kterých bude telefonické vymáhání s největší pravděpodobností efektivní.  

4.9 Validace modelu 

Jak již bylo na začátku analýzy řečeno, pro validaci přesnosti vytvořeného modelu lze 

použít testovací část souboru. Po implementaci připraveného modelu na tomto datovém 

vzorku je největší důraz kladen na ukazatele AUC a Giniho koeficient. 

  

Zdroj: Vlastní zpracování (RStudio) 
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Tabulka č.  11 – Validace modelu 

UKAZATEL HODNOTA 

MSE 0,19 

RMSE 0,43 

LOGLOSS 0,71 

R2 0,22 

KS 0,57 

AUC 0,82 

GINI 0,63 

 Z výstupu hodnocení modelu je vidět, že hodnoty AUC (82 %) a Giniho  

koeficientu (63 %) jsou dostačující k tomu, aby bylo možné model požadovat 

za kvalitní z hlediska správnosti klasifikace. Na obrázku č. 3 je zobrazen výstup 

validace pomocí grafického vyjádření (v daném případě prostřednictvím ROC křivky). 

Obrázek č.  3 – ROC křivka 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (RStudio) 
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5 Implementace výstupu pro účely vymáhání 
 

Nesplacené pohledávky v bance jsou příliš velkou finanční zátěží, a proto je žádoucí 

jakékoliv zlepšení efektivnosti procesu vymáhání. Předchozí kapitola byla zaměřena 

na vytvoření skóringového modelu, jehož hlavním cílem je na základě spočítaného 

skóre posoudit, zda vymáhání pohledávky prostřednictvím telefonické upomínky 

přinese kladné výsledky či nikoliv. 

Efektivní vymáhání je takové vymáhání, jehož provedení nepřinese bance větší náklady, 

než je hodnota vymožené částky. V následující závěrečné části práce bude při 

zohlednění reálných nákladů na telefonické vymáhání navržen systém, dle kterého může 

zaměstnanec banky rozhodnout, zda má klienta telefonicky kontaktovat či nikoliv. 

Náklady na telefonické vymáhání zahrnují převážně náklady na mzdu vyplacenou 

zaměstnancům, náklady na vybavení a další náklady. Průměrná hodnota součtu všech 

takových nákladů na jednoho zaměstnance tvoří cca 120,000 Kč měsíčně. Každý 

zaměstnanec je schopen provést 80 až 120 telefonických komunikací denně.
37

 

Po přepočtu lze zjistit, že odhadované průměrné náklady na jeden telefonát tvoří cca  

75 Kč, což znamená, že vymáhaná částka by měla být vždy nad touto hranicí, avšak 

bude závislá na pravděpodobnosti splacení. 

Celý historický datový soubor zahrnující informaci o dlužnících a pohledávkách lze dle 

spočítaného skóre rozdělit na tři skupiny: s nízkou, průměrnou a vysokou 

pravděpodobností splacení:  

Tabulka č.  12 – Minimální požadovaná dlužná částka pro uskutečnění telefonické upomínky (dle jednotl. skóre) 

CELK SKÓRE 

 

SKÓRE PŘED TEL PD NEZAPL. 

PD 

ZAPL. 

MIN. DLUŽNÁ ČÁSTKA 

PRO TEL. UPOMÍNKU 

(-Inf; 287) (-Inf; 215) 97,04% 2,96% 2500 Kč 

<287; 465) <215; 393) 57,76% 42,24% 180 Kč 

<465; Inf) <393; Inf) 10,70% 89,30% 85 Kč 

 

                                                 
37 Informace je poskytnutá interním oddělením zkoumané banky. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce č. 12 jsou uvedeny spočítané pravděpodobnosti splacení a nesplacení 

pohledávek pro jednotlivé intervaly skóre a příslušnou požadovanou minimální dlužnou 

částku. Použití daného systému v praxi lze zobrazit na příkladech:  

Příklad č. 1 

Máme klienta rezidenta České republiky, který se dostal na poskytnuté kreditní kartě 

do prodlení, a to s částkou po splatnosti 233,67 Kč. Klientovi je 33 let a je v portfoliu 

banky již 5 let.  

Na základě těchto parametrů může být spočítáno skóre klienta pro daný případ 

následovně: 

Skóre = 156TYP_PROD_1 + 11REZIDENT_FLAG − 7DLUZ_CASTKA + 11VEK

+ 15DOBA_KLIENT = 186 bodů 

Pravděpodobnost toho, že klient zaplatí po telefonické upomínce, jsou v daném případě 

jen 3 %, a proto z hlediska nákladů na vymáhání by u této pohledávky mělo dojít 

k telefonickému vymáhání až poté, co dlužná částka po splatnosti přesáhne 2500 Kč. 

Příklad č. 2 

Máme klienta, opět rezidenta České republiky, který se dostal na poskytnutém 

hypotečním úvěru do prodlení, a to s částkou po splatnosti 736,89 Kč. Klientovi je 47 let  

a je v portfoliu banky již 6 let.  

Hodnota skóre je:  

Skóre = 226TYP_PROD_1 + 11REZIDENT_FLAG + 7DLUZ_CASTKA + 11VEK

+ 15DOBA_KLIENT = 270 bodů 

Na základě vypočítaného skóre lze tvrdit, že u následujícího případu bude s 42 % 

pravděpodobností po telefonickém vymáhání dlužná částka uhrazena. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo pomocí skóringového modelu navrhnout systém pro 

zefektivnění procesu vymáhání pohledávek prostřednictvím telefonické komunikace 

s klientem. Práce se skládá ze čtyř částí, z nichž první tři jsou považovány ze teoretické. 

Hlavním úkolem teoretické části bylo mimo jiné popsat oblast kreditního rizika, jeho 

vznik a řízení, dále vymezit obecné postupy procesu vymáhání pohledávek, jejich 

výhody a nevýhody, a nakonec seznámit čtenáře s podstatou vytvoření skóringového 

modelu pomocí logistické regrese. Praktická část práce je zaměřena na sestavení 

samotného skóringového modelu. Pro vytvoření rovnice skóringové funkce byla 

zvolena metoda logistické regrese, která byla postavena na reálných datech jedné české 

banky. Tyto údaje pocházely z období let 2017–2018 a poskytovaly informaci 

o dlužníkovi a produktu v prodlení.   

Vstupní datový soubor obsahoval 16 proměnných a celkem 42,382 pozorování. 

Po odstranění chybějících hodnot a kategorií některých proměnných byl vytvořen 

soubor s 28,040 případy. Vysvětlovaná proměnná (v práci označována jako DOPL) 

je binárního typu a nabývá hodnoty jedna v případech, kdy došlo ke splacení 

pohledávky (a to do deseti dnů po telefonické komunikaci za účelem vymáhání částky 

po splatnosti). V ostatních případech, tj. když nedošlo ke splacení pohledávky nebo bylo 

splacení pohledávky uskutečněno po více než deseti dnech od zavolání, nabývá 

proměnná nulové hodnoty.  

Významnou roli v praktické části hraje předvýběr a zpracování dat, která vstoupí 

do budoucího modelu. Předvýběr vysvětlujících proměnných byl proveden na základě 

univariační a korelační analýzy, a také za použití výpočtu informačních hodnot a Giniho 

koeficientu jednotlivých proměnných. Do logistické regrese nakonec vstoupilo sedm 

proměnných, a po porovnání výstupu byl zvolen logistický model zahrnující jen šest 

vysvětlujících proměnných. Pro výpočet skórovacích karet byl použit plný logistický 

model, jehož přesnost byla ohodnocená na testovacím souboru dat. Validace modelu 

ukázala , že sestavený model má dostatečně vysokou přesnost při kvalifikaci nových 

případů (hodnota AUC je 93 %) . Největší vypovídající sílu do modelu přináší zejména 

proměnná TYP_PROD_1, která popisuje typ produktu, u něhož se klient dostal 

do prodlení. Při univariační analýze se ukázalo, že převážná část nesplacených 
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pohledávek patří do skupiny běžných a kontokorentních účtů, a proto se doporučuje 

opakované sestavování skóringových modelů, a to zvlášť u těchto produktů.  

Z výstupu analýzy bylo také zjištěno, že pravděpodobnost splacení pohledávky snižují 

charakteristiky, jako je nízký věk dlužníka, noví klienti (tj. klienti, kteří jsou v portfoliu 

banky kratší dobu) a klienti, kteří nejsou rezidenty České republiky.  

Telefonické vymáhání je časově náročný a finančně nákladný proces, v němž většinu 

nákladů tvoří zejména mzdy zaměstnanců. V závěrečné části této práce byl navržen 

systém, jehož cílem je omezení seznamu dlužníků jen na ty, u nichž bude telefonické 

vymáhání pohledávky s největší pravděpodobností efektivní, což povede k dřívějšímu 

splacení pohledávky. Navržený postup zohledňuje skóre klienta, tj. pravděpodobnost 

zaplacení pohledávky v situaci, kdy dojde k telefonické upomínce. Po přepočtu 

průměrných nákladů na jeden telefonát byla stanovena dolní hranice požadované dlužné 

částky pro uskutečnění telefonické komunikace. Implementace daného systému 

do praxe by mohla přinést značné úspory nákladů na vymáhání a zvýšit celkovou 

efektivnost vymáhacího procesu.  

V oblasti analýzy dat neexistuje jediný správný model. Během psaní této práce 

a rozboru jednotlivých proměnných se ukázalo, že by bylo vhodné vytvořit ještě další 

varianty modelů nebo přidat do modelů nové proměnné, což by mohlo ve výsledku 

vytvořit přesnější odhad pravděpodobnosti splacení či nesplacení pohledávek 

po telefonické upomínce. 
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PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 – Seznam řádných členů Asociace inkasních agentur  

- Agentura Česká inkasní, s.r.o. 

- ALEKTUM, S.R.O. 

- APS CZ&SK SERVICES s.r.o. 

- B4B INKASSO s.r.o. 

- Cash Collectors Servicing s.r.o. 

- CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o. 

- Credit One, a. s. 

- EOS KSI Česká republika, s.r.o. 

- FINFIX a.s. 

- Intrum Czech, s.r.o. 

- KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o. 

- LogiCall Česká republika, s.r.o. 

- M.B.A. Finance s.r.o. 

- Sigma Consulting s.r.o. 

Příloha č. 2 – Seznam přidruženích členů Asociace inkasních agentur 

- Bisnode Česká republika, a.s. 

- CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. 

- De Vries Justitia, s.r.o. 

- Finio a.s. 

- UNIDEBT Czech, SE 

- Rasmussen & Lundquist Holding a. s. 

- Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. 

- CREDITFIELD, s. r. o. 

- KORDEX spol. s r.o.  

- CAR-BACK, spol. s r.o.  
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Příloha č. 3 – Příklad skórovací tabulky dle Naeem Siddiqi 

NÁZEV PROMĚNNÉ HODNOTA BODY 

VĚK (0;  23⟩ 63 

VĚK (23;  25⟩ 76 

VĚK (25;  28⟩ 79 

VĚK (28;  34⟩ 85 

VĚK (34;  46⟩ 94 

VĚK (46;  51⟩ 103 

VĚK (51;  ∞) 105 

KARTY „AMERICAN EXPRESS“, „VISA OTHERS“, „VISA MYBANK“, „NO 

CREDIT CARDS“ 

80 

KARTY „CHEQUE CARD“, „MASTERCARD/EUROC“, „OTHER CREDIT 

CARD“ 

99 

PŘÍJEM (0;  500⟩ 93 

PŘÍJEM (500;  1550⟩ 81 

PŘÍJEM (1550;  1850⟩ 75 

PŘÍJEM (1850;  2550⟩ 80 

PŘÍJEM (2550;  ∞) 88 

Příloha č. 4 – Porovnání kapitálových ukazatelů Basel I, Basel II  

a Basel III 

DRUH KAPITÁLU  
KAPITÁLOVÝ 

UKAZATEL (CR) 

MINIMÁLNÍ 

CR: BASEL I 

MINIMÁLNÍ 

CR: BASEL II 

MINIMÁLNÍ CR: 

BASEL III 

TIER 1 𝐶𝑅(1) =
𝑇𝑖𝑒𝑟 1 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑊𝐴
 4,0 % n/a 

6 % (a nejméně 

4,5 % CET1) 

TIER 2 𝐶𝑅(2) =
𝑇𝑖𝑒𝑟 2 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑊𝐴
 n/a 100 % 𝐶𝑅(1) n/a 

CELKOVÝ MINIMÁLNÍ 

UKAZATEL 
𝑆𝐶𝑅 = 𝐶𝑅(1) + 𝐶𝑅(2) 8,0 % 8,0 % 8,0 % 

KAPITÁLOVÁ 

REZERVA (CET1) 

Buffer =
𝐶𝐸𝑇1 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑊𝐴
 

- - 2,5 % 

PROTICYKLICKÁ 

REZERVA 
- - ≤ 2,5 % 

REZERVA G-SIB - - ≤ 2,5 % 

EFEKTIVNÍ MINIMUM - 8,0 % 8,0 % 7 % CET1 

POTENCIÁLNÍ 

MAXIMUM 
- 8,0 % 8,0 % 12 % CET1 
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Příloha č. 5 – Číselníky jednotlivých proměnných 

TYP_PROD_1 

TYP_PROD_1 POPIS 

TOD Běžné účty ve selhání 

SU Spotřebitelské úvěry 

BU Běžné účty (drobný debetní zůstatek) 

KK Kreditní karta 

BYV Hypoteční úvěr 

OVD Účty s kontokorentem 

IU Investiční úvěr 

TYP_PROD_2 

TYP_PROD_2 POPIS 

Z1 Úvěry 

Z2 Běžné účty 

Z3 Kreditní karty 

Z4 Kontokorentní účty 

Z5 Hypotéky 

Z6 Úvěry pro Small Business klienty 

Z7 Kontokorentní účty pro Small Business klienty 

Z8 Běžné účty pro Small Business klienty 

TYP_KLIENTA 

TYP_KLIENTA POPIS 

11 Fyzická osoba 

22 Fyzická osoba (samostatná výdělečná činnost) 

33 Firma 

44 Insolvenční správce 

55 Technický záznam 

66 Ekonomicky spjata skupina 

SEGMENT_1 

SEGMENT_1  POPIS 

AFF AFFLUENT 

FRL SMALL BUSINESS FREELANCERS 

MAS MASS MARKET 

MID MIDDLE CORPORATE CLIENTS 

PRH PRIVATE HIGH (>10M] 

PRL PRIVATE LOW (3-10M) 

REE REAL ESTATE CLIENTS 

ROT RETAIL OTHER 

SBC SMALL BUSINESS CORE 

SMH SMALL ENTERPRISES HIGH (SME250) 

SML SMALL ENTERPRISES LOW (SME50) 
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SEGMENT_2 

SEGMENT_2  POPIS 

01 Korporátní klienti 

02 Retailové klienti 

03 Privátní bankovnictví 

LEGAL_FORM 

LEGAL_FORM POPIS 

0 NEUVÁDÍ SE 

101 FO PODN_DLE ŽIVN_ZÁK_NEZAPS_V OR 

102 FO PODN_DLE ŽIVN_ZÁK_ZAPSAN_V OR 

105 FO_NE_DLE ŽIVN_ZÁK_NEZAPS_V OR 

106 FO_PODN_NE_DLE ŽIVN_ZÁK_ZAP_V OR 

111 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

112 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

113 SPOLEČNOST KOMANDITNÍ 

116 ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ 

118 NADAČNÍ FOND 

121 AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

141 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 

145 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

161 ÚSTAV 

205 DRUŽSTVO 

233 BYTOVÉ DRUŽSTVO 

241 DRUŽSTEVNÍ PODN_S 1 ZAKLADATELEM 

325 ČR - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU 

331 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

501 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAPSAN_DO OR V ČR 

601 VYSOKÁ ŠKOLA 

701 SPOLEK (SDRUŽENÍ, SVAZ, KLUB AJ) 

711 POLITICKÁ STRANA NEBO HNUTÍ 

731 POBOČNÝ SPOLEK 

921 MEZINÁRODNÍ ORGAN. A SDRUŽENÍ 

932 EVROPSKÁ SPOLEČNOST 

951 ZAHR_PO S IČ PRO ČR - A.S. 

952 ZAHR_PO S IČ PRO ČR - S.R.O. 

959 ZAHR_PO S IČ PRO ČR - OSTATNÍ 

961 ZAHR_FO PODNIKATEL S IČ PRO ČR 

970 ZAHR_OS_BEZ IČ_BEZ OPRÁV_PODN_ČR 

971 ZAHR_PO BEZ IČ PRO ČR - A.S. 

972 ZAHR_PO BEZ IČ PRO ČR - S.R.O. 

973 ZAHR_PO BEZ IČ PRO ČR - V.O.S. 

974 ZAHR_PO BEZ IČ PRO ČR - K.S. 

975 ZAHR_PO BEZ IČ PRO ČR - DRUŽSTVO 

976 ZAHR_PO BEZ IČ PRO ČR - GMBH&CO. 

977 ZAHR_PO BEZ IČ PRO ČR - OSTATNÍ 
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KOD_ZEME 

KOD POPIS KOD POPIS KOD POPIS KOD POPIS 

AF Afghánská islámská 

republika 

GA Gabonská 

republika 

LT Litevská republika WS Nezávislý stát Samoa 

AX Provincie Alandy GM Gambijská 

republika 

LV Lotyšská republika SM Republika San Marino 

AL Albánská republika GH Ghanská republika LU Lucemburské 

velkovévodství 

SA Království Saúdská Arábie 

DZ Alžírská 

demokratická 

a lidová republika 

GI Gibraltar MO Zvláštní 

administrativní 

oblast Čínské 

lidové republiky 

Macao 

SN Senegalská republika 

AS Území Americká 

Samoa 

GD Grenada MG Madagaskarská 

republika 

MP Společenství Severní 

Mariany 

VI Americké Panenské 

ostrovy 

GL Grónsko HU Maďarsko SC Seychelská republika 

AD Andorrské knížectví GE Gruzie MK Republika Severní 

Makedonie 

SL Republika Sierra Leone 

AO Angolská republika GP Region 

Guadeloupe 

MY Malajsie SG Singapurská republika 

AI Anguilla GU Teritorium Guam MW Malawská 

republika 

SK Slovenská republika 

AQ Antarktida GT Guatemalská 

republika 

MV Maledivská 

republika 

SI Slovinská republika 

AG Antigua a Barbuda GG Bailiwick 

Guernsey 

ML Republika Mali SO Somálská federativní 

republika 

AR Argentinská 

republika 

GN Guinejská 

republika 

MT Maltská republika AE Stát Spojené arabské emiráty 

AM Arménská republika GW Republika Guinea-

Bissau 

IM Ostrov Man US Spojené státy americké 

AW Aruba GY Guyanská 

kooperativní 

republika 

MA Marocké království RS Srbská republika 

AU Australské 

společenství 

HT Republika Haiti MH Republika 

Marshallovy 

ostrovy 

CF Středoafrická republika 

AZ Ázerbájdžánská 

republika 

HM Heardův ostrov 

a MacDonaldovy 

ostrovy 

MQ Martinik SD Súdánská republika 

BS Bahamské 

společenství 

HN Honduraská 

republika 

MU Mauricijská 

republika 

SR Surinamská republika 

BH Království Bahrajn HK Zvláštní 

administrativní 

oblast Čínské 

lidové republiky 

Hongkong 

MR Mauritánská 

islámská republika 

SH Svatá Helena, Ascension 

a Tristan da Cunha 

BD Bangladéšská lidová 

republika 

CL Chilská republika YT Departement 

Mayotte 

LC Svatá Lucie 

BB Barbados HR Chorvatská 

republika 

UM Menší odlehlé 

ostrovy USA 

BL Společenství Svatý 

Bartoloměj 

BE Belgické království IN Indická republika MX Spojené státy 

mexické 

KN Federace Svatý Kryštof 

a Nevis 

BZ Belize ID Indonéská 

republika 

FM Federativní státy 

Mikronésie 

MF Společenství Svatý Martin 

BY Běloruská republika IQ Irácká republika MD Moldavská 

republika 

SX Svatý Martin (NL) 

BJ Beninská republika IR Íránská islámská 

republika 

MC Monacké knížectví ST Demokratická republika 

Svatý Tomáš a Princův 

ostrov 

BM Bermudy IE Irsko MN Mongolsko VC Svatý Vincenc a Grenadiny 
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KOD POPIS KOD POPIS KOD POPIS KOD POPIS 

BT Bhútánské 

království 

IS Islandská republika MS Montserrat SZ Svazijské království 

BO Mnohonárodní stát 

Bolívie 

IT Italská republika MZ Mosambická 

republika 

SY Syrská arabská republika 

BQ Bonaire, Svatý 

Eustach a Saba 

IL Stát Izrael MM Republika 

Myanmarský svaz 

SB Šalomounovy ostrovy 

BA Bosna 

a Hercegovina 

JM Jamajka NA Namibijská 

republika 

ES Španělské království 

BW Botswanská 

republika 

JP Japonsko NR Republika Nauru SJ Špicberky a Jan Mayen 

BV Bouvetův ostrov YE Jemenská 

republika 

DE Spolková republika 

Německo 

LK Šrílanská demokratická 

socialistická republika 

BR Brazilská federativní 

republika 

JE Bailiwick Jersey NP Nepálská 

federativní 

demokratická 

republika 

SE Švédské království 

IO Britské území 

v Indickém oceánu 

ZA Jihoafrická 

republika 

NE Nigerská republika CH Švýcarská konfederace 

VG Britské Panenské 

ostrovy 

GS Jižní Georgie 

a Jižní 

Sandwichovy 

ostrovy 

NG Nigerijská 

federativní 

republika 

TJ Republika Tádžikistán 

BN Stát Brunej 

Darussalam 

SS Jihosúdánská 

republika 

NI Nikaragujská 

republika 

TZ Tanzanská sjednocená 

republika 

BG Bulharská republika JO Jordánské 

hášimovské 

království 

NU Niue TH Thajské království 

BF Burkina Faso KY Kajmanské ostrovy NL Nizozemsko TW Čínská republika (Tchaj-

wan) 

BI Burundská republika KH Kambodžské 

království 

NF Území Norfolk TG Tožská republika 

CK Cookovy ostrovy CM Kamerunská 

republika 

NO Norské království TK Tokelau 

CW Země Curaçao CA Kanada NC Nová Kaledonie TO Království Tonga 

TD Čadská republika CV Kapverdská 

republika 

NZ Nový Zéland TT Republika Trinidad 

a Tobago 

ME Černá Hora QA Stát Katar OM Sultanát Omán TN Tuniská republika 

CZ Česká republika KZ Republika 

Kazachstán 

PK Pákistánská 

islámská republika 

TR Turecká republika 

CN Čínská lidová 

republika 

KE Keňská republika PW Republika Palau TM Turkmenistán 

DK Dánské království KI Republika Kiribati PS Palestinská 

autonomní území 

TC Ostrovy Turks a Caicos 

CD Konžská 

demokratická 

republika 

CC Území Kokosové 

(Keelingovy) 

ostrovy 

PA Panamská 

republika 

TV Tuvalu 

DM Dominické 

společenství 

CO Kolumbijská 

republika 

PG Nezávislý stát 

Papua Nová 

Guinea 

UG Ugandská republika 

DO Dominikánská 

republika 

KM Komorský svaz PY Paraguayská 

republika 

UA Ukrajina 

DJ Džibutská republika CG Konžská republika PE Peruánská 

republika 

UY Uruguayská východní 

republika 

EG Egyptská arabská 

republika 

KP Korejská lidově 

demokratická 

republika 

PN Pitcairnovy 

ostrovy 

UZ Republika Uzbekistán 

EC Ekvádorská 

republika 

KR Korejská republika CI Republika Pobřeží 

slonoviny 

CX Území Vánoční ostrov 

ER Stát Eritrea XK Kosovská 

republika 

PL Polská republika VU Republika Vanuatu 

EE Estonská republika CR Kostarická 

republika 

PR Portorické 

společenství 

VA Vatikánský městský stát 

ET Etiopská federativní 

demokratická 

republika 

CU Kubánská 

republika 

PT Portugalská 

republika 

GB Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska 
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KOD POPIS KOD POPIS KOD POPIS KOD POPIS 

FO Faerské ostrovy KW Kuvajtský stát AT Rakouská 

republika 

VE Bolívarovská republika 

Venezuela 

FK Falklandy (Malvíny) CY Kyperská republika RE Region Réunion VN Vietnamská socialistická 

republika 

FJ Fidžijská republika KG Kyrgyzská 

republika 

GQ Republika 

Rovníková Guinea 

TL Demokratická republika 

Východní Timor 

PH Filipínská republika LA Laoská lidově 

demokratická 

republika 

RO Rumunsko WF Teritorium Wallisovy 

ostrovy a Futuna 

FI Finská republika LS Lesothské 

království 

RU Ruská federace ZM Zambijská republika 

FR Francouzská 

republika 

LB Libanonská 

republika 

RW Rwandská 

republika 

EH Saharská arabská 

demokratická republika 

GF Francouzská Guyana LR Liberijská 

republika 

GR Řecká republika ZW Zimbabwská republika 

TF Francouzská jižní 

a antarktická území 

LY Libyjský stát PM Územní společenství Saint Pierre a Miquelon 

PF Francouzská 

Polynésie 

LI Lichtenštejnské 

knížectví 

SV Salvadorská republika  

MENA 

MENA POPIS 

CZK Koruna česká 

EUR Euro 

USD Americký dolar 

GBP Libra šterlinků 

PLN Zlotý 

RUB Ruský rubl 

CHF Švýcarský frank 

SEK Švédská koruna 

DKK Dánská koruna 

HUF Forint 

CNY Čínský jüan 

SGD Singapurský dolar 

AUD Australský dolar 

NZD Novozélandský dolar 

CAD Kanadský dolar 

TRY Turecká lira 

NOK Norská koruna 

Příloha č. 6 – Transformace proměnné KOD_ZEME 

ASIE_AFRIKA CZ EVROPA AMERIKA 

AL CZ BE US 

AO 

 

RU CA 

AR 

 

AZ AU 

CG 

 

AM SG 

CM 

 

MN VE 

ET 

 

TJ CO 

GA 

 

TM EC 

GM 

 

GE PE 

KE 

 

UZ CU 
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ASIE_AFRIKA CZ EVROPA AMERIKA 

DZ 

 

DK DO 

GH 

 

EE JM 

KH 

 

FI DM 

LY 

 

AT MX 

MA 

 

DE SV 

NG 

 

LI TC 

SZ 

 

NL 

 TN 

 

SI 

 EG 

 

ME 

 ZA 

 

MK 

 BD 

 

NO 

 IN 

 

IT 

 EG 

 

MT 

 LK 

 

ES 

 NP 

 

PT 

 SA 

 

FR 

 IL 

 

JE 

 TR 

 

MC 

 CY 

 

LT 

 CN 

 

HR 

 HK 

 

CH 

 TW 

 

LV 

 JP 

 

PL 

 VN 

 

RO 

 PH 

 

HU 

 IQ 

 

BG 

 KW 

   PK 

   

Příloha č. 7 – Univariační analýza 

 TYP_PROD_1 

TYP_PROD_1 DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL.  % DOPL.  LOG-ODDS 

BYV 2334 127 2461 5,16% 94,84% 2,91 

IU 153 14 167 8,38% 91,62% 2,39 

KK 2272 231 2503 9,23% 90,77% 2,29 

OVD 441 1112 1553 71,60% 28,40% -0,92 

SU 7062 1063 8125 13,08% 86,92% 1,89 

TOD 507 12724 13231 96,17% 3,83% -3,22 

CELKEM 12769 15271 28040       
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TYP_PROD_2 

TYP_PROD_2 DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL.  LOG-ODDS 

Z1 7062 1063 8125 13,08% 86,92% 1,89 

Z2 440 9900 10340 95,74% 4,26% -3,11 

Z3 2272 231 2503 9,23% 90,77% 2,29 

Z4 441 1112 1553 71,60% 28,40% -0,92 

Z5 2334 127 2461 5,16% 94,84% 2,91 

Z6 153 14 167 8,38% 91,62% 2,39 

Z8 67 2824 2891 97,68% 2,32% -3,74 

CELKEM 12769 15271 28040       

TYP_KLIENTA 

TYP_KLIENTA DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL.  LOG-ODDS 

11 12540 12415 24955 49,75% 50,25% 0,01 

22 106 340 446 76,23% 23,77% -1,17 

33 114 2457 2571 95,57% 4,43% -3,07 

44 9 59 68 86,76% 13,24% -1,88 

CELKEM 12769 15271 28040       

SEGMENT_1 

SEGMENT_1 DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL.  LOG-ODDS 

AFF 1526 468 1994 23,47% 76,53% 1,18 

FRL 55 229 284 80,63% 19,37% -1,43 

SML 0 1 1 100,00% 0,00% * 

REE 0 1 1 100,00% 0,00% * 

SMH 2 4 6 66,67% 33,33% -0,69 

PRL 25 46 71 64,79% 35,21% -0,61 

MID 1 1 2 50,00% 50,00% 0,00 

MAS 10860 11999 22859 52,49% 47,51% -0,10 

PRH 11 37 48 77,08% 22,92% -1,21 

SBC 289 2482 2771 89,57% 10,43% -2,15 

ROT 0 3 3 100,00% 0,00% * 

CELKEM 12769 15271 28040       

* - log-odds nemůže být spočítáno z důvodu, že vysvětlovaná hodnota v dané kategorii nabývá stejných hodnot 

KOD_ZEME_cat 

KOD_ZEME_CAT DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL. LOG-ODDS 

Asie_Afrika 17 409 426 96,01% 3,99% -3,18 

CZ 12594 9744 22338 43,62% 56,38% 0,26 

Evropa 154 4958 5112 96,99% 3,01% -3,47 

Amerika 4 160 164 97,56% 2,44% -3,69 

CELKEM 12769 15271 28040       
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REZIDENT_FLAG 

REZIDENT_FLAG DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL.  % DOPL.  LOG-ODDS 

N 166 5526 5692 97,08% 2,92% -3,51 

Y 12603 9745 22348 43,61% 56,39% 0,26 

 

TEL 

TEL DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL. LOG-ODDS 

N 8092 13529 21621 62,57% 37,43% -0,51 

Y 4677 1742 6419 27,14% 72,86% 0,99 

DLUZ_CASTKA_cat 

DLUZ_CASTKA_CAT DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL. LOG-ODDS 

(-Inf, -5000] 1491 1472 2963 49,68% 50,32% 0,01 

(-5000, -500] 7991 2570 10561 24,33% 75,67% 1,13 

(-500, -100] 1690 7013 8703 80,58% 19,42% -1,42 

(-100; 0) 1597 4216 5813 72,53% 27,47% -0,97 

VEK_cat 

VEK_CAT DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL. LOG-ODDS 

[0; 15) 115 2513 2628 95,62% 4,38% -3,08 

[15; 30) 3360 4416 7776 56,79% 43,21% -0,27 

[30; 60) 8697 7471 16168 46,21% 53,79% 0,15 

[60; Inf) 597 871 1468 59,33% 40,67% -0,38 

DOBA_KLIENT_cat 

DOBA_KLIENT_CAT DOPL NEDOPL CELKEM % NEDOPL. % DOPL. LOG-ODDS 

[0;1] 827 6249 7076 88,31% 11,69% -2,02 

(1;2] 1640 1825 3465 52,67% 47,33% -0,11 

(2;12] 8664 6572 15236 43,13% 56,87% 0,28 

(12; Inf) 1638 625 2263 27,62% 72,38% 0,96 
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Příloha č. 8 – Transformace proměnných. Výpočet IV a Giniho 

koeficientu 

NÁZEV PROMĚNNÉ GINI IV 

DLUZ_CASTKA_cat 0,54 1,13 

SEGMENT_1_cat 0,25 0,60 

LEGAL_FORM_cat 0,17 0,45 

KOD_ZEME_cat 0,35 1,29 

VEK_cat 0,24 0,52 

DOBA_KLIENT_cat 0,41 0,85 

DLUZ_CASTKA_cat 0,54 1,13 

Příloha č. 9 – Coarse classification LEGAL_FORM 

LEGAL_FORM WOE IV 

0 0,16 0,02 

101 -0,85 0,01 

102 -2,27 0 

105 -1,21 0,01 

106 0,17 0 

111 0,17 0 

112 -2,06 0,21 

113 0,17 0 

116 0,17 0 

118 0,17 0 

121 -2,55 0,02 

141 0,17 0 

145 0,17 0 

161 0,17 0 

205 0,17 0 

233 0,17 0 

241 0,17 0 

325 0,17 0 

331 0,17 0 

501 -1,03 0 

601 0,17 0 

701 -2,54 0 

711 0,17 0 

731 0,17 0 

921 0,17 0 

932 -2,42 0,01 

951 0,17 0 

952 0,17 0 

959 -0,93 0 

961 -0,93 0 
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LEGAL_FORM WOE IV 

970 -2,48 0,01 

971 0,17 0 

972 -2,2 0,02 

973 0,17 0 

974 -1,21 0 

975 0,17 0 

976 0,17 0 

977 0,17 0 

 

Příloha č. 10 – Transformace proměnné LEGAL_FORM 

LF1 LF2 LF3 

0 101 112 

1 105 113 

102 111 141 

106 116 161 

117 121 331 

118 205 932 

145 501 971 

233 701 974 

241 959 

 
325 961 

 
601 970 

 
711 972 

 
731 977 

 
801 

  
921 

  
951 

  
952 

  
973 

  
975 

  
976 

  
990 

  
rds 

    

Příloha č. 11 – Transformace proměnné SEGMENT_1 

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 

AFF FRL MAS PRL SBC 

 

SML 

 

MID ROT 

 

REE 

 

PRH 

 

 

SMH 
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Příloha č. 12 – Výstup korelační analýzy 

 

TYP_ 

PROD_1 

TYP_ 

PROD_2 

TYP_ 

KLIENTA 

SEGMENT_1 

_cat 

LEGAL_ 

FORM_cat 

KOD_ZEME 

_cat 

REZIDENT 

_FLAG 

DLUZ_ 

CASTKA_cat 

VEK 

_cat 

DOBA_ 

KLIENT_cat 
TEL 

TYP_PROD_1 1 -0,28 0,22 0,25 0,21 0,23 -0,33 -0,36 -0,22 0,17 -0,30 

TYP_PROD_2 -0,28 1 0,77 0,52 0,75 -0,06 0,10 0,03 -0,46 -0,01 -0,14 

TYP_KLIENTA 0,22 0,77 1 0,70 0,96 -0,06 0,09 -0,07 -0,65 0,01 -0,18 

SEGMENT_1_cat 0,25 0,52 0,70 NA 0,71 0,00 0,00 -0,06 -0,53 0,05 -0,12 

LEGAL_FORM 

_cat 
0,21 0,75 0,96 0,71 NA -0,08 0,12 -0,06 -0,64 0,00 -0,18 

KOD_ZEME_cat 0,23 -0,06 -0,06 0,00 -0,08 NA -0,69 -0,17 0,05 0,19 -0,17 

REZIDENT 

_FLAG 
-0,33 0,10 0,09 0,00 0,12 -0,69 NA 0,26 -0,06 -0,26 0,24 

DLUZ_CASTKA 

_cat 
-0,36 0,03 -0,07 -0,06 -0,06 -0,17 0,26 NA -0,02 -0,09 0,39 

VEK_cat -0,22 -0,46 -0,65 -0,53 -0,64 0,05 -0,06 -0,02 NA -0,02 0,14 

DOBA_KLIENT 

_cat 
0,17 -0,01 0,01 0,05 0,00 0,19 -0,26 -0,09 -0,02 NA -0,07 

TEL -0,30 -0,14 -0,18 -0,12 -0,18 -0,17 0,24 0,39 0,14 -0,07 NA 
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Příloha č. 13 – R kód 

# Instalace potřebných knihoven:  
library(tidyverse) 
library(magrittr) 
library(scorecard) 
library(stringr) 
library(mltools) 
library(InformationValue) 
library(purrr) 
library(corrr) 
library(readxl) 
 
# Očistí pracovní plochu v R:  
rm(list = ls()) 
 

# Import dat:  
OUTPUT_ANONYM <- read_excel("Desktop/OUTPUT_ANONYM.xlsx") 
# Zobrazení importovaných dat:  
View(OUTPUT_ANONYM) 
 
# Kontrola datového souboru na výskyt chybějících hodnot:  
na_rate <- function(x) {x %>% is.na() %>% sum() / length(x)} 
sapply(OUTPUT_ANONYM, na_rate) %>% round(2) 
 
Výstup: 

 
 
df <- OUTPUT_ANONYM 
 
# Rozdělení souboru na trénovací a testovací část v poměru 60/40:  
 
df_train <- df %>%  
  group_by(DOPL) %>%  
  sample_frac(0.6) %>%  
  ungroup()  
df_test <- dplyr::setdiff(df, df_train) 
 
# Převod textových řetězců na kategoriální proměnnou 
df_1 <- df 
df_fac <- mutate_if(df_1, is.character, as.factor) 
must_convert<- sapply(df_fac,is.factor)       # vektor, který říká, zda proměnná 
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je zobrazena jako kategoriální 
df2<-sapply(df_fac[,must_convert],unclass)     
out<-cbind(df_fac[,!must_convert],df2)    
df_fac <- mutate_if(df_fac, is.numeric, as.factor) 
 
#Předvýběr proměnných - výpočet IV a Gini 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$TYP_PROD_1, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 
 

 
 
IV(df_fac$TYP_PROD_1, df_fac$DOPL) 
 

 
 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$TYP_PROD_2, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 
 

 
 
IV(df_fac$TYP_PROD_2, df_fac$DOPL) 

 
 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$TYP_KLIENTA, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 
 

  
 
IV(df_fac$TYP_KLIENTA, df_fac$DOPL) 
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logreg <- glm(df$DOPL ~ df$SEGMENT_1, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$SEGMENT_1, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$SEGMENT_2, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$SEGMENT_2, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$ZAMEST_FLAG, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$ZAMEST_FLAG, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$LEGAL_FORM, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$LEGAL_FORM, df_fac$DOPL) 
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logreg <- glm(df$DOPL ~ df$REZIDENT_FLAG, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$KOD_ZEME, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$KOD_ZEME, df_fac$DOPL) 

 
IV(df_fac$REZIDENT_FLAG, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$MENA, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$MENA, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$DLUZ_CASTKA, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$VEK, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 
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logreg <- glm(df$DOPL ~ df$DOBA_KLIENT, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$RIZ_SKUPINA, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$RIZ_SKUPINA, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$TEL, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$TEL, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$DLUZ_CASTKA_cat, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$DLUZ_CASTKA_cat, df_fac$DOPL) 
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logreg <- glm(df$DOPL ~ df$SEGMENT_1_cat, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$SEGMENT_1_cat, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$LEGAL_FORM_cat, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$LEGAL_FORM_cat, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$KOD_ZEME_cat, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 
 

 
IV(df_fac$KOD_ZEME_cat, df_fac$DOPL) 

 
logreg <- glm(df$DOPL ~ df$VEK_cat, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$VEK_cat, df_fac$DOPL) 
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logreg <- glm(df$DOPL ~ df$DOBA_KLIENT_cat, family=quasibinomial) 
perf_eva(logreg$fitted.values, df$DOPL,binomial_metric = c( "gini")) 

 
IV(df_fac$DOBA_KLIENT_cat, df_fac$DOPL) 

 
 
#Vyřazení proměnné DOPL a dalších nepoužívaných 
df_1 <- out[ -c(1,2,3,4,19,20,21,22,23) ] 
 
#Korelační matice 
cor_table <- correlate(df_1) 
 
# Export korelační tabulky do MS Excelu 
write.csv(cor_table, "cor_table.csv") 
 
# Seznam všech proměnných:  
all_combinations <- function(your_predictors) {   
  n <- length(your_predictors) 
  map(1:n, function(x) {combn(variables, x)}) %>%   
    map(as.data.frame) -> k 
  all_vec <- c() 
  for (i in 1:n) { 
    df <- k[[i]] 
    n_col <- ncol(df)    
    for (j in 1:n_col) { 
      my_vec <- df[, j] %>% as.character() %>% list() 
      all_vec <- c(all_vec, my_vec) 
    } 
  } 
  return(all_vec) } 
 
# Vyloučení proměnných na základě IV a korelační analýzy:   
variables <- df_fac %>% select (-DOPL, -SEGMENT_2, -ZAMEST_FLAG, -MENA_cat,  
                                -KOD_ZEME_cat, -SEGMENT_1_cat, -TYP_KLIENTA, 
                                -LEGAL_FORM_cat, -LEGAL_FORM, -RIZ_SKUPINA,  
                                -VEK, -DOBA_KLIENT, -DLUZ_CASTKA, -KOD_ZEME, -MENA, -
SEGMENT_1) %>% names() 
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# Sestavení logistických modelů pomocí všech možných kombinací proměnných, 
a výpočet AIC ukazatelů:  
 
system.time( 
  all_combinations(variables) %>%  
    map(function(x) {as.formula(paste("DOPL ~", paste(x, collapse = " + ")))}) %>%  
    map(function(formular) {glm(formular, family = binomial, data = df_train)}) %>%  
    map_dbl("aic") -> aic_values 
)  
 
#  Výběr modelu s nejmenším AIC:  
all_combination_of_vars <- variables %>% all_combinations() 
predictors_selected <- all_combination_of_vars[[which.min(aic_values)]]  
# Celkem bylo zvoleno 6/7 proměnných:   
predictors_selected 

 
# Výběr trenovacího souboru pro vytvoření logistického modelu:  
df_train_aic <- df_train %>% select(predictors_selected, "DOPL") 
# U spojitých veličin bude spočítáno jejich optimální rozdělení na intervaly:  
bins_var <- woebin(df_train_aic, y = "DOPL", positive = 'bad|0') 
# Vytvoření souboru dat, kde jsou spojité veličiny jsou rozděleny na kategorie 
(intervaly):  
df_train_woe <- woebin_ply(df_train_aic, bins_var) 
 
#Z důvodu, že funkce scorecard() se používá pro výpočet defaultů, je v ní založen 
obracený výpočet WoE a proto je potřeba změnit znaménko u všech proměnných 
 
bins_var$TYP_PROD_1$woe = bins_var$TYP_PROD_1$woe*(-1) 
bins_var$TEL$woe = bins_var$TEL$woe*(-1) 
bins_var$REZIDENT_FLAG$woe = bins_var$REZIDENT_FLAG$woe*(-1) 
bins_var$DLUZ_CASTKA_cat$woe = bins_var$DLUZ_CASTKA_cat$woe*(-1) 
bins_var$VEK_cat$woe = bins_var$VEK_cat$woe*(-1) 
bins_var$DOBA_KLIENT_cat$woe = bins_var$DOBA_KLIENT_cat$woe*(-1) 
 
# Logistický regresní model: 
my_logistic <- glm(DOPL ~ ., family = binomial, data = df_train_woe) 
# Výstup modelu:  
my_logistic %>% summary() 
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# Výpočet skórovacích karet na základě logistické regrese:  
my_card <- scorecard(bins_var, my_logistic) 
# Zobrazit výstup:  
do.call("bind_rows", my_card) %>%  
  slice(-1) %>%  
  select(-breaks, -is_special_values, -count, -count_distr, -good, -bad, -badprob) %>%  
  mutate_if(is.numeric, function(x) {round(x, 3)}) %>%  
  mutate(bin = bin %>%  
           str_replace_all("\\[", "From ") %>%  
           str_replace_all("\\,", " to ") %>%  
           str_replace_all("\\)", "")) -> iv_for_predictors_point 
iv_for_predictors_point %>%  
knitr::kable(col.names = c("Predictor", "Group", "WOE", "Scorecard", "Bin IV", "Total 
IV")) 
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#Export výstupu 
write.csv(iv_for_predictors_point, "iv_for_predictors_point.csv") 
 
# Všem kategoriím přiřadí body:  
my_points_train <- scorecard_ply(df_train_aic, my_card, only_total_score = FALSE, 
print_step = 0) %>% as.data.frame() 
 
# Výpočet DOPL na základě score:  
df_scored_train <- df_train_aic %>%  
  mutate(SCORE = my_points_train$score) %>%  
  mutate(DOPL = case_when(DOPL == 1 ~ "Bude zaplaceno", TRUE ~ "Nebude 
zaplaceno"))  
#Obecná informace o výpočítaných score a výsledků DOPL 
df_scored_train %>%  
  group_by(DOPL) %>%  
  summarise_each(funs(min, max, median, mean, n()), SCORE) %>%  
  mutate_if(is.numeric, function(x) {round(x, 0)}) %>%  
  knitr::kable(caption = " Výstup 1: Skorovací karty pro trenovací soubor dat") 
df_scored_train %>%  
  group_by(DOPL) %>%  
  summarise(tb = mean(SCORE)) %>%  
  ungroup() -> mean_score_train 
 
#Kreslení grafu 
df_scored_train %>%  
  ggplot(aes(SCORE, color = DOPL, fill = DOPL)) +  
  geom_density(alpha = 0.3) +  
  geom_vline(aes(xintercept = mean_score_train$tb[1]), linetype = "dashed", color = 
"red") +  
  geom_vline(aes(xintercept = mean_score_train$tb[2]), linetype = "dashed", color = 
"blue") +  
  geom_text(aes(x = 200, y = 0.008, label = mean_score_train$tb[2] %>% round(0)), 
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color = "blue", size = 4) +  
  geom_text(aes(x = 610, y = 0.012, label = mean_score_train$tb[1] %>% round(0)), 
color = "red", size = 4) +  
  theme(legend.title = element_blank()) +  
  theme(legend.position = c(0.2, 0.8)) +  
  labs(x = NULL, y = NULL, title = "",  
       subtitle = "") 
 
# Validace modelu na testovacím souboru: 
df_test_aic <- df_test %>% select(predictors_selected, "DOPL") 
my_points_test <- scorecard_ply(df_test_aic, my_card, print_step = 0,  
                                only_total_score = FALSE) %>% as.data.frame() 
df_scored_test <- df_test_aic %>%  
  mutate(SCORE = my_points_test$score) %>%  
  mutate(DOPL = case_when(DOPL == 1 ~ "Doplaceno", TRUE ~ "Nedoplaceno"))  
df_scored_test %>%  
  group_by(DOPL) %>%  
  summarise_each(funs(min, max, median, mean, n()), SCORE) %>%  
  mutate_if(is.numeric, function(x) {round(x, 0)}) %>%  
  knitr::kable(caption = "Table 2: Scorecad Points by Group for Test Data") 
 
df_scored_test %>%  
  group_by(DOPL) %>%  
  summarise(tb = mean(SCORE)) %>%  
  ungroup() -> mean_score_test 
 
df_test_woe <- woebin_ply(df_test_aic, bins_var) 
df_test_woe$TYP_PROD_1_woe = df_test_woe$TYP_PROD_1_woe*(-1) 
df_test_woe$REZIDENT_FLAG_woe = df_test_woe$REZIDENT_FLAG_woe*(-1) 
df_test_woe$VEK_cat_woe = df_test_woe$VEK_cat_woe *(-1) 
df_test_woe$DOBA_KLIENT_cat_woe = df_test_woe$DOBA_KLIENT_cat_woe *(-1) 
df_test_woe$DLUZ_CASTKA_cat_woe = df_test_woe$DLUZ_CASTKA_cat_woe *(-1) 
df_test_woe$TEL_woe = df_test_woe$TEL_woe*(-1) 
 
# Výpočet pravděpodobnosti splacení a Giniho koeficientu + AUC:  
test_pred <- predict(my_logistic, df_test_woe, type = "response") 
  perf_eva(test_pred, df_test_aic$DOPL, 
           type = c("ks", "lift", "roc", "pr"),  
           title = "Test Data") 
 
   
   
   
  

 


