
 
 

 

  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 

  



 
 

Abstrakt 

Mezinárodní investice se staly nutnou součástí moderních společností, které používají 

mezinárodní trhy za účelem diverzifikace rizik a hledání nových investičních příležitostí. 

Hlavním novým aspektem ve srovnání s prováděním domácích investic je nutnost pracovat se 

zahraniční měnou. Výsledný zisk poté záleží nejen na výkonnosti investice, ale i na vývoji na 

finančních trzích. Pro zodpovědné rozhodnutí je proto nutné zjistit a analyzovat velké 

množství informací. Cílem diplomové práce je analyzovat a zhodnotit dopad volatility 

měnového kurzu pomocí metodiky řízení rizik u konkrétního projektu realizovaného 

společností ŠKODA TRANSPORTATION a. s. 

Abstract 

International investments have become a must of modern companies, which use 

international markets to diversify their risk and seek new profit opportunities. The main new 

aspect, compared with the domestic investments, is a necessary involvement of foreign 

currencies. The return of an investment then depends not only on the performance of the 

investment, but also on the development on foreign exchange markets. In order to make a 

responsible decision a lot of information must be collected and analyzed. The aim of this 

thesis is to analyze and evaluate the impact of exchange rate volatility using the methodology 

of risk management for a specific project realized by ŠKODA TRANSPORTATION a. s. 
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Úvod 

Česká ekonomika je v poměru na obyvatele velmi výkonnou, proexportně zaměřenou 

ekonomikou a její páteří jsou relativně velké nebo střední průmyslové podniky. Česká 

ekonomika je i přes mnoho změn v posledních letech stále postavena především na 

strojírenské produkci, která je jedním z klíčových prvků národního hospodářství.  

Neustále zvyšující se míra globalizace přináší českým podnikům řadu možností, ale 

také celou řadu hrozeb. Zahraniční obchod poskytuje nejen průmyslovým podnikům značně 

rozšířené exportní a importní možnosti a snižuje závislost těchto podniků na domácím trhu. 

Na relativně malém domácím trhu, je orientace na zahraniční trhy nezbytná.  Ekonomická 

krize minulých let jasně prokázala zásadní význam zahraničního obchodu pro Českou 

republiku. 

Ekonomická realita činnosti podnikatele je plná rizik a nejistot. Podnikatelé dosahují 

nejen očekávaných či ještě vyšších než očekávaných výnosů, příjmů a zisků, ale i 

neočekávaných nákladů, výdajů a ekonomických ztrát. Podnikatel dosahuje zisku s ohledem 

na nepředvídatelné příznivé okolnosti, jestliže skutečná prodejní cena jeho statků převyšuje 

cenu, kterou podnikatel očekával, nebo dosahuje ztráty, jestliže jsou skutečné náklady na 

pořízení výrobních faktorů vyšší, než očekával, nebo skutečná prodejní cena jeho statků nižší, 

než očekával. 

Nové přístupy k riziku bývají označovány pojmem risk management. Dřívější pojetí 

řízení rizik, které bylo orientováno převážně na využívání dostupných instrumentů pro 

omezení rizik (např. přenesení rizika na pojišťovnu) je v novém pojetí nahrazováno aktivním 

přístupem k rizikům. Správně implementovaný systém řízení rizik v rámci organizace by měl 

zajistit naplňování strategických cílů při efektivním využívání zdrojů a eliminovat negativní 

dopady rizik. Pro silně proexportně orientovanou českou ekonomiku je nezbytné, aby 

manažeři firem rychle reagovali na krizové situace a na proměny vnějšího prostředí, které 

globalizovaná ekonomika mimořádně rychle přináší. 

Charakteristické pro vznik a průběh globální finanční a ekonomické krize bylo mimo 

jiné i selhání řízení rizik ze strany bank a finančních institucí. Nejistota budoucího 

hospodářského vývoje, která stále ještě přetrvává, ztěžuje efektivní řízení firem nejen ve 

finanční oblasti. Řízení rizik se tak stává aktuálním problémem jak v podnicích, tak i na 
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úrovni vlád a mezinárodních ekonomických organizací, které se snaží svými aktivitami 

přispět k řešení krizových situací. 

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je předním českým výrobcem vozidel 

pro městskou a příměstskou hromadnou dopravu. V současné době společnost dosahuje 

ročního obratu cca 7 mld. CZK a zaměstnává cca 1200 zaměstnanců. Ze společnosti, která 

byla dlouhá léta závislá na tuzemských zakázkách, se postupem času stává významný 

exportér a problematika kurzového rizika je tedy velmi aktuální a významné téma pro vedení 

společnosti. 

Téma diplomové práce je „Management vybraných rizik v dopravním strojírenství“. 

Cílem diplomové práce bylo pomocí metodiky řízení rizik analyzovat dopady volatility 

směnných kurzů na nákup a prodej u konkrétního projektu realizovaného společností ŠKODA 

TRANSPORTATION a.s. 

U řešeného projektu se pro zjednodušení neuvažovaly aukce nových dodavatelů ani 

změny cen stávajících dodavatelů. Výsledné hodnoty jsou z důvodu ochrany poskytovaných 

informací zkresleny o dohodnutý koeficient, který pak slouží ke zpětnému propočtu. Výpočty 

zohledňují i opakovaná vyjádření ČNB intervenovat s cílem oslabit kurz koruny. 
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1 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem 

dopravního strojírenství ve střední a východní Evropě a jejím jediným akcionářem je 

společnost ŠKODA INDUSTRY (EUROPE) LTD se sídlem na Kypru. Součástí skupiny jsou 

i dceřiné společnosti, které skupina ovládá (viz Příloha 1). Za ovládanou společnost se 

pokládá taková, u které skupina ať už přímo nebo nepřímo ovládá její finanční a provozní 

činnost tak, aby z této vyvíjené činnosti měla užitek [29].  

Význam společnosti pro skupinu dokládá poměr tržeb. V roce 2011 dosáhly tržby 

samotné ŠKODY TRANSPORTATION a. s. 7,56 mld. CZK, což je 48,1 % celkových tržeb 

celé skupiny a v roce 2012 měla společnost tržby 6,29 mld. CZK, což představovalo mírný 

pokles na 40,8 % celkových tržeb skupiny. Zbylých 51,9 % respektive 59,2 % tržeb vytváří 

v příloze uvedené dceřiné společnosti skupiny. Na obrázku 1 je znázorněn podíl společnosti 

na celkových tržbách skupiny za oba roky tj. rok 2011 a 2012 [29]. 

 

Obr. 1 Podíl ŠKODY TRANSPORTATION a.s. na tržbách skupiny 

1.1 Historie 

Základ úspěšného rozvoje ŠKODY TRANSPORTATION a. s. byl položen v roce 1859, 

kdy hrabě Valdštejn-Vartenberk založil v Plzni novou pobočku ocelárny a slévárny. V roce 

1869 nastává významný okamžik této pobočky [24]. Emil Škoda kupuje od hraběte 

strojírenský podnik a ještě před vypuknutím první světové války se staly Škodovy závody 
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největší zbrojovkou Rakouska-Uherska. V roce 1899 přetransformoval firmu na akciovou 

společnost Škodovy závody. Po vzniku Československa v roce 1918 byla výroba rozšířena o 

řadu nových oborů jako např. výroba lokomotiv, letadel, automobilů a lodí. Na obrázku 2 je 

zobrazen Emil Škoda, zakladatel Škodových závodů. 

 

Obr. 2 Emil Škoda 

V roce 1923 vznikla jedna z nejvýznamnějších Československých, respektive Českých 

značek okřídlený šíp v kruhu. Autor tohoto nadčasového loga je však neznámý, i když 

odborná veřejnost spekuluje, že autorem mohl být sochař Otto Gutfreund nebo Otakar 

Španiel. 

Léta 1924-1929 přinesly celosvětový hospodářský růst. V těchto letech probíhá pro 

Škodovy závody řada významných fúzí, odkupy nefungujících podniků, či založení nových 

společností, které jsou pod svými jmény známy celosvětově i dnes [3]. 

V roce 1925 učinilo tehdejší vedení Škodových závodů velmi důležitý krok 

do automobilového průmyslu. Ve zmíněném roce proběhla fúze s mladoboleslavskou 

automobilkou Laurin&Klement. Tato fúze byla zárodkem úspěšného automobilového výrobce 

nejen své doby. V současnosti je Škoda Auto vlastněná největším evropským výrobcem 

automobilů, německým koncernem Volkswagen Group, sídlícím ve Wolfsburgu. 

V roce 1926 byl učiněn významný průlom do leteckého průmyslu. Toto velmi mladé a 

perspektivní odvětví dosáhlo nemalých úspěchů. V roce 1927 byla založena společnost pro 

letecký průmysl Avia, a. s., se sídlem v Praze [3]. 



5 

Mezníkem pro zbrojařský průmysl Škodových závodů v meziválečných letech bylo 

založení společnosti Omnipol, s. r. o. Příčinou jejího vzniku byl častý nedostatek devizových 

prostředků u států se slabší platební schopností (Bulharsko, Jugoslávie atd.). Od svých méně 

solventních obchodních partnerů brala na úhradu svých pohledávek původně jen ty suroviny, 

které sama potřebovala pro svou vlastní výrobu, posléze jakékoliv, které prostřednictvím 

Omnipolu zprostředkovávala na zahraničních trzích dalším zájemcům. Pro potřeby takových 

občas velmi divokých transakcí byla zřízena řada poboček Omnipolu po celém světě [3]. 

 V poválečných letech byl podnik zestátněn a byly z něj vyčleněny určité části, jako 

např. Škoda Auto v Mladé Boleslavi, letecká továrna v Praze, závody na Slovensku. V letech 

1953-1965 byl podnik přejmenován na Závody V. I. Lenina. Tento krok však vyvolal vlnu 

silného odporu, zejména u západních klientů, což se projevilo výrazným snížením 

objednávek, a tak se podnik vrátil k původnímu názvu Škoda. 

V poválečných letech se primární stává výroba zařízení pro těžké strojírenství, 

hromadnou dopravu a energetiku a hlavními exportními trhy jsou SSSR a tehdejší východní 

blok. 

1.2 Současnost 

Logo plzeňské Škody a její výrobky slaví ve světě úspěchy již více než 150 let. ŠKODA 

TRANSPORTATION a.s. je nejen předním českým výrobcem vozidel pro městskou a 

příměstskou hromadnou dopravu, ale také významným zaměstnavatelem. V současné době 

zaměstnává skupina a její dceřiné společnosti přes 4000 lidí v Plzni, Praze, Ostravě a 

Šumperku.  

Produktové portfolio ŠKODY TRANSPORTATION a.s. [24]: 

• Lokomotiva Emil Zátopek – vícesystémová univerzální elektrická lokomotiva je 

nejrychlejší a nejvýkonnější tuzemská lokomotiva, 

• Tramvaj 15 T ForCity Praha – plně nízkopodlažní tramvaj představuje novou 

generaci vozů v městské dopravě, 

• Tramvaj 26 T Miskolc – nízkopodlažní obousměrná tramvaj navazuje na sérii 

obousměrných vozidel, které si oblíbili cestující v italském Cagliari, americkém 

Portlandu nebo polské Wroclawi, 

• Trolejbus 27 Tr – plně nízkopodlažní čtyřdveřový kloubový trolejbus, 



6 

• Metro Petrohrad – moderní souprava metra pro ruský Petrohrad. 

Mimo výroby, vývoje a montáže dopravních prostředků pro městskou a příměstskou 

hromadnou dopravu se skupina dále zabývá [29]: 

• provádění zkoušek drážních vozidel a drah, 

• provádění zkoušek a oprav drah tramvajových a trolejbusových, 

• provádění technických prohlídek, 

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů. 

Po sametové revoluci v roce 1989 a následném rozpadu SSSR přišla společnost o své 

tradiční východní trhy. Po komplikované restrukturalizaci se společnost po roce 1994 

zaměřila na tuzemský trh a jejími největšími odběrateli se staly České dráhy a následně i 

Dopravní podnik Praha. 

Ze společnosti, která byla dlouhá léta závislá na tuzemských zakázkách zejména pro 

České dráhy a Dopravní podnik Praha se stává významný exportér. Skupina ovládající 

společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s., měla ještě v roce 2010 76 % zakázek od 

tuzemských zákazníků a zbylých 24 % bylo realizováno v ostatních zemích zejména v Polsku, 

Lotyšsku, Litvě, Ukrajině, Itálii, Turecku a Slovensku. V letech 2011-2012 se poměr exportu 

zvýšil na cca 55 %. Tento nárůst byl způsoben zejména nově získanými zakázkami v Rusku, 

Maďarsku a Německu [29]. Dle vyjádření generálního ředitele společnosti Josefa Bernarda by 

měl být podíl exportu v roce 2013 65 % a v roce 2014 dokonce 80 % (viz Obr. 3). Tyto 

perspektivní vyhlídky vyplývají zejména z poptávky Ruské federace a východní Evropy, kde 

se očekává nutná obměna vozového parku a výměna stávajících zastaralých vozidel. 
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Obr. 3 Podíl exportu na celkové produkci 

V roce 2012 společnost vydala nemalé prostředky na výzkum a vývoj. Tyto 

vynakládané prostředky jsou nutnou podmínkou pro udržení a posílení konkurenceschopnosti 

na světových trzích. Nejvýznamnějšími projekty oblasti výzkumu a vývoje v roce 2012 byly 

vývoj jednopodlažních jednotek, dvoupodlažních jednotek pro export na Ukrajinu, 

lokomotivy typu 109 E a nízkopodlažní tramvaje vyráběné v různých modifikacích. 

Dosavadní vývoj dokládá, že se společnost stala nejen stabilní součástí trhu v rámci 

České republiky, ale nadále pokračuje v rozvoji svých exportních aktivit, kde již dosáhla 

rovněž nemalých úspěchů.  
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2 Risk management  

Terminologie risk managementu a podnikového řízení je přebírána převážně 

z angličtiny. Risk management, jako i jiné vědní obory prošel postupným vývojem a zrodil se 

asi před 30 lety v USA, jako jeden z nejmladších členů skupiny systémů podnikového 

managementu. Risk management je i v současné době nejvíce využíván zejména u velkých 

nadnárodních korporací, zejména v zemích s vyspělou tržní ekonomikou (USA, Velká 

Británie, Německo, Japonsko).  

V České republice se až donedávna managementu rizik nepřikládal velký význam, nebo 

se o něm velmi často ani nevědělo. Potřeba risk managementu vychází z nárůstu rizikových 

událostí, které jsou způsobeny zejména intenzivním rozvojem informačních technologií a 

ekonomickou globalizací, která souvisí s propojováním světových trhů a zapojováním 

národních ekonomik do celosvětových ekonomických vazeb. Překlad anglického výrazu risk 

management se nejčastěji blíží českým výrazům management rizik nebo také řízení rizik, i 

když ani tato terminologie není přesná a jednotně uznávaná. 

Definice risk managementu je definována jako koordinovaná činnost k vedení a řízení 

organizace s ohledem na rizika ve smyslu metodik a procesů nebo také v obecnějším smyslu 

řízení konkrétních činností podle anglického slova control – řídit [16]. 

Podniky všech typů a velikostí stále častěji využívají risk management k eliminaci 

vnitřních i vnějších faktorů, které mohou vytvářet riziko či nejistotu. Dalšími možnými 

důvody pro stále častější využívání risk managementu jsou: 

• legislativní požadavky, 

• zlepšení řízení organizace, 

• lepší plánování a strategie podnikových procesů. 

 Pro současnou dobu je charakteristický zvyšující se počet rizikových faktorů a 

zvyšující se jejich komplexnost, s nimiž se podniky nutně setkávají. Příčin existuje 

nepochybně celá řada: 

• ekonomické změny, 

• globalizace, 

• růst konkurence, 
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• rozvoj informačních technologií. 

Rizikovými faktory označujeme především ty faktory, které mohou být příčinami 

selhání, jako např. snížení výkonnosti, kvality, bezpečnosti, efektivity a produktivity [21]. 

2.1 Základní přístupy managementu rizik 

Protože většina rizik má komplexní charakter, tak každé rozhodnutí podnikového 

managementu, ať už se týká oblasti procesní, strategické, bezpečnostní, finanční nebo 

personální, je spojeno s určitou mírou rizika, někdy zřetelným na první pohled, jindy skrytým, 

na první pohled neviditelným. 

Managament rizik může mít různou úroveň a také různý obsah. Rozlišujeme tři základní 

přístupy [20]: 

1. Tradiční management rizik – zabývá se pouze čistými riziky. Rizika, která mají 

pouze negativní charakter (nezaplacení pohledávky, inflační riziko, přírodní 

katastrofy), 

2. Netradiční management rizik – zabývá se všemi riziky jak čistými, tak i 

spekulativními. Spekulativní riziko je situace, kdy může podniku vzniknout zisk 

nebo ztráta, 

3. Finanční management rizik – je spojen s finančními aktivitami podniku a 

soustřeďuje se na finanční rozhodování směřující ke zvýšení nebo udržení stávající 

hodnoty disponibilního kapitálu. 

Ekonomický význam risk managementu pro společnost se nedá předem odhadnout. 

S jistotou lze pouze říci to, že systematické řízení rizik má velký vliv na hodnotu firmy, a to 

ve dvou rovinách [20]: 

a) Primární rovina 

• získávání úvěrů, 

• získávání konkurenčních výhod, 

• zvýšení ratingu, 

• získávání bankovních záruk. 

b) Sekundární rovina 

• zvýšení podílu na trhu, 

• omezení ztrát. 
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Specifické postavení risk managementu spočívá převážně v ochraně současného a 

budoucího majetku. Risk management je prostorově a časově závislým systematickým 

interaktivním procesem, který obsahuje kromě činností souvisejících s analýzou rizika také 

rozhodování o riziku samotném se všemi jeho podstatnými znaky. 

Zásadou risk managementu musí být především proaktivní ovládání možných ztrát a 

zmenšení jejich závažnosti. 

Management rizik je především [20]: 

• odhad rizik, 

• ovládání nebezpečí a rizik, 

• vykazování nákladů spojených s realizací nebezpečí, 

• informační podpora, 

• sledování rizik, 

• identifikace celkového rizikového zatížení, 

• zjišťování aktivních a pasivních rizik. 

Výchozím krokem při zavádění risk managementu se uplatňují zejména následující 

hlediska [20]: 

1. Risk management je vyvolán vnějšími vlivy  

• zákazníky, 

• bankami, 

• pojišťovnami, 

• investory. 

2. Vnitřní potřebou organizace, jejímž cílem je zejména 

• omezit zvyšující se náklady spojené s eliminací rizik, 

• snižování vlastních nákladů, 

• usnadnění interních a externích auditů, 

• omezení ztrát včasným varováním, 

• zvýšit kvalitu rozhodování o riziku, 

• zvýhodnit podnik v úvěrových a jiných finančních jednáních. 

3. Je vyžadován komerčním prostředím, které má za cíl zlepšit rating a image 

firmy, získat určité výhody proti konkurenci. 
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2.2 Riziko a nejistota 

Ve světě, který nás obklopuje, existují nejrůznější rizika, která se vyskytují prakticky při 

všech vykonávaných činnostech a nulová míra rizika v něm prakticky neexistuje. Již od 

počátku své existence je lidský rod vystavován nejrůznějším rizikům a základní podmínkou 

přežití je těmto vystavovaným rizikům čelit, což se projevuje jako hnací motor rozvoje lidské 

společnosti. 

Každá investice je spojena s určitou mírou rizika a obvykle platí, že čím vyšší je riziko, 

tím vyšší je i možný zisk. V praxi však není zcela běžné podstupovat nadměrně vysoká rizika 

spojená s určitou akcí, či projektem s nejistým výsledkem, který by mohl negativně ovlivnit 

finanční situaci společnosti, která by nadměrně rizikový projekt realizovala. 

„Riziko je něco špatného, co může nastat. Problém je něco špatného, co už nastalo.“ [9] 

Nejistotu chápeme jako pojem širšího významu a je spojena především s neschopností 

spolehlivého odhadu budoucího vývoje. 

2.2.1 Riziko 

Riziko je situace, která může nastat s určitou objektivně měřitelnou pravděpodobností. 

Společnost zvažuje svůj investiční záměr v čase t1, nakupuje výrobní faktory pro realizaci 

investičního záměru v čase t2, aby z nich a s jejich pomocí vyrobil statky v čase t3, tyto statky 

prodala v čase t4 a obdržela úplatu v čase t5. S průběhem každého ekonomického procesu je 

spojeno riziko, že v důsledku působení nahodilých faktorů, se skutečně dosahované výsledky 

mohou lišit od předpokládaných či původně zamýšlených. 

 Budoucí cena je závislá na příliš mnoha nepředvídatelných okolnostech, od 

nepředvídatelných změn spotřebitelských preferencí až po nepředvídatelné příchody nebo 

odchody konkurentů [11]. 

Pro termín riziko nemá odborná terminologie jednoznačnou definici. Využívá se 

zejména čtyř různých výkladů [17]: 

• riziko je nejčastěji chápáno jako nebezpečí, hrozba, možnost vzniku škody, 

ztráty, nezdaru, 

• rizikem se označují podmínky (okolnosti, jevy), které mohou vést ke vzniku 

něčeho nebezpečného, ohrožujícího (nepříznivé situace, nehody, selhání, 
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havárie). Riziko je zde vnímáno jako potenciální příčina nebo zdroj nežádoucí 

události, 

• o riziku hovoříme pouze tehdy, existují-li nejméně dvě alternativní možnosti, 

přičemž alespoň jedna z možností je nepříznivá. Význam slova riziko je tedy 

vždy úzce spojen s pojmem nejistoty, variability, pravděpodobnosti ve vztahu 

k předpovědi konečného výsledku. Riziko vyjadřuje potencialitu, nikoliv 

jednoznačnou určenost, 

• výrazem riziko nemůže být označeno nebezpečí, které je neodvratitelné, jisté. 

Nicméně i zde se hovoří o riziku tehdy, jsou-li myšleny dopady, následky, které 

nelze předem definitivně určit. 

2.2.2 Riziko jako hrozba a příležitost 

Definice rizika obsahující negativní i pozitivní účinek na dosažení cílů projektu, neboli 

hrozbu a příležitost, získala převahu nad původní definicí rizika pouze v negativním smyslu 

až na konci poslední dekády 20. století. Omezení rizika pouze na hrozby se považuje za 

degradaci procesu managementu rizik, která vede ke ztrátě možných příležitostí, jež lze při 

managementu projektů nalézt [12].  

Možné pojetí rizika je uvedeno na obrázku 4, kde [10]: 

• přístup A znamená chápání rizika v negativním smyslu, kdy riziko a příležitost 

jsou pojmy s opačným významem, 

• přístup B znamená riziko v širokém smyslu definice a pokrývá jak hrozbu, tak i 

příležitost, 

• přístup C je neutrální, kde místo pojmu rizika vystupuje nejistota, která může 

negativně i pozitivně ovlivnit výsledek projektu.  
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Obr. 4 Způsoby chápání rizika a nejistoty, hrozby a příležitosti [16] 

2.2.3 Nejistota 

Nejistotu chápeme jako pojem širšího významu a je spojena především s neschopností 

spolehlivého odhadu budoucího vývoje. Nejistotu vzhledem k její náhodné povaze nelze plně 

odstranit, lze ji pouze omezit, a to především spolehlivějšími zdroji, lepším uplatněním 

prognóz. 

Protože je ekonomická realita plná nejistot, mají společnosti zisky nebo ztráty. Tyto 

zisky nebo ztráty jsou rozdílem mezi jejich očekáváním a skutečností. Nemají charakter 

nákladu ani renty. Existují vždy a všude, nezávisle na tom, zda jsou trhy dokonale 

konkurenční nebo zda se právě nacházejí v rovnováze [11]. 

O nejistotě mluvíme: 

• známe všechny možnosti, které mohou nastat, ale nedokážeme k nim přiřadit 

žádnou pravděpodobnost, 

• známe pouze některé možnosti, které mohou nastat, neznáme je tedy všechny, a 

pravděpodobnost k nim taktéž nedokážeme přiřadit. 

Nejistotu lze rozdělit na dva typy [16]: 

• variabilita - výsledek není předem známý, okolnosti nejistoty jsou však 

dostatečně známé, ale nevíme, který z výsledků nastane. Jsou tedy potřebné 

znalosti k dispozici a je taktéž možné určit pravděpodobnost, 
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• neurčitost - výsledek je závislý na okolnostech, o nichž nemáme dostatek 

znalostí, nevíme, zda dojde k určité události, nebo může dokonce nastat situace, 

kterou v té době nikdo neočekával. Neurčitost nastává tehdy, není-li v době 

rozhodování žádný údaj o pravděpodobnosti. Většinou k takové situaci dochází 

při řešení nových, dosud neřešených situací. 

Spektrum nejistoty sahá od naprosté nejistoty k jistotě a řízení rizik má smysl jen mimo 

oba tyto extrémy. U naprosté nejistoty, tedy ve vztahu k riziku neznáme ani typ rizika, ani 

nemáme informace o možných dopadech a nelze v řízení rizik podnikat žádné akce. U jistoty 

se jedná o úplnou informaci, kde je nejistota vyloučena. Na obrázku 5 je zobrazeno spektrum 

nejistoty při řízení rizik [16]. 

Žádná 
informace 

 Částečná 
informace 

 Úplná informace 

„neznámé 
neznámé“ 

 „známé 
neznámé“ 

 „známé“ 

 
Úplná nejistota Všeobecná 

nejistota 
(neurčitost) 

Nejistota Specifická 
nejistota 

(variabilita) 

Úplná jistota 

 
Rozsah řízení rizik 

Růst složitosti řízení rizik 
 

 
Obr. 5 Spektrum nejistoty při řízení rizik [16] 

2.3 Řízení rizik projektů 

Řízení rizik je stále více uznávaná činnost, která se zabývá jak negativními, tak i 

pozitivními aspekty rizik. Je to tedy činnost, kdy organizace metodicky řeší rizika spojená 

s cílem dosáhnout trvalého rozvoje. 

Řízením rizik se podnik snaží reagovat na procesy změn s cílem minimalizovat případné 

ztráty a zajistit úspěšnou existenci. 

„Jestliže nemůžeme riziko měřit, nemůžeme ho také řídit.“ [17] 
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Řízení rizik je fáze, která se převážně věnuje průběžnému sledování a řízení rizik při 

realizaci určitého projektu. Dobře nastavený proces řízení rizik využívá všech předchozích 

analýz a připravených plánů k aktivnímu řízení rizik pro maximalizaci příležitostí a 

minimalizaci hrozeb. Kritickou fází řízení rizik je výběr optimálního řešení [6]. 

Hlavní cíle řízení rizik jsou následující [16]: 

• dopady rizik nesmí být vyšší, než je stanoveno na začátku realizace projektu, 

• výsledný projekt musí být včas a dle návrhu dokončen, případně může 

očekávaný výsledek zlepšit. 

2.3.1 Vstupní údaje pro řízení rizik 

Potřebné vstupní údaje čerpáme především z plánu managementu rizik a z plánu 

ošetření rizik. Tyto vstupní údaje definují, co má realizovaný projekt splnit a jakým způsobem 

se toho má dosáhnout. Podklady pro řízení rizik zahrnují [16]: 

1) Plán managementu rizik 

• souvislosti s dalšími projekty, 

• pokyny k rozsahu zpráv o stavu rizik,  

• hranice pro tolerování rizik bez nutnosti ošetření. 

2) Plán ošetření rizik 

• pořadí všech rizik podle závažnosti, 

• strategie ošetření jednotlivých rizik, 

• scénáře ošetření rizik, 

• vyvolaná rizika a jejich ošetření. 

3) Aktualizovaný rozpočet projektu 

4) Zpřesněné plány projektu 

5) Registr rizik 

• popis rizika, 

• aktuální kvalifikace nebo kvantifikace rizika, 

• časový rozsah trvání rizika, 

• vlastník rizika. 

6) Závěrečné zprávy a hodnocení managementu rizik. 
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2.3.2 Stavy rizik 

Pro usnadnění přehledu, v jakém stádiu se jednotlivá rizika nacházejí, bylo navrženo 

následujících pět stavů rizika [16]: 

• identifikované riziko – riziko bylo identifikováno, ale ještě nebylo blíže 

analyzováno, 

• kvalifikované nebo kvantifikované – riziko již bylo analyzováno a oceněno pomocí 

stupnic (kvalifikováno) nebo přímo číselnými hodnotami (kvantifikováno), a je tedy 

přiřazena možnost výskytu a potenciální dopad na cíle realizovaného projektu, ale 

ještě nebylo rozhodnuto o jeho způsobu ošetření, 

• aktivní riziko – při přípravě plánu ošetření rizik bylo rozhodnuto, že riziko bude 

aktivně řízeno a jsou připraveny záložní, preventivní nebo záchranné akce, 

• neaktivní riziko – při přípravě plánu ošetření rizik bylo rozhodnuto, že riziko je 

tolerovatelné, není třeba připravovat žádné plány k ošetření. Nebude zatím aktivně 

řízeno, ale pouze monitorováno, pokud by se riziko zvýšilo, je třeba rozhodnout o 

způsobu jeho ošetření, 

• uzavřené riziko – riziko již není aktuální, a nemůže mít na výsledek projektu žádný 

vliv. Pro tento stav není podstatné, zda riziko nastalo a mělo nějaké dopady na cíle 

projektu, nebo se je podařilo v případě hrozby eliminovat nebo v případě příležitosti 

využít. 

Na obrázku 6 je zdůrazněna nežádoucí zpětná vazba, kde se již uzavřené riziko musí 

vrátit do aktivního stavu. Taková situace nastává v případě nesprávně prováděného 

managementu rizik. Zařazení rizik do stavů identifikovaných, kvalifikovaných nebo 

kvantifikovaných většinou signalizuje nedostatek informací nebo času na rozhodnutí.  
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Obr. 6 Stavy rizika a přechody mezi stavy [16] 

Je-li riziko ve stavu identifikovaném nebo kvantifikovaném, pak tento stav většinou 

signalizuje nedostatek informací nebo času na rozhodnutí. Rizika aktivní, neaktivní nebo 

uzavřená jsou ve fázi řízení rizik, identifikovaná nebo kvantifikovaná jsou v této fázi pouze 

nově identifikovaná rizika [16]. 

2.3.3 Vnější a vnitřní faktory řízení rizik 

Rizika, kterým firmy čelí, mohou vyplývat z obou faktorů. Schéma vnitřních a vnějších 

faktorů shrnuje příklady klíčových rizik a ukazuje, že některá konkrétní rizika mohou mít jak 

vnitřní, tak i vnější příčiny, a proto se navzájem překrývají. V moderní ekonomice je 

nezbytné, aby podnik hodnotil rizikové faktory velmi často a jako optimální se jeví 

systematizovat tuto činnost v podstatě do kontinuálních procesů [15]. Na obrázku 7 jsou 

zpracovány externí a interní faktory a jejich klíčová rizika. 
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Obr. 7 Vlivy klíčových rizik interních a externích faktorů [22] 

2.4 Základní metodiky 

Projektové řízení je oborem poměrně mladým, jelikož o projektovém řízení jakožto o 

oblasti managementu se začíná hovořit v podstatě po druhé světové válce. Projektový 

management přitom známe i z dávné minulosti, kdy se začaly vyvíjet různé metody pro 

zvládání mimořádných a organizačně náročných akcí jako např. stavby různých starověkých 

monumentů [4]. 

V dnešní informačně založené společnosti je potřeba projektového řízení vnímána ještě 

mnohem silněji, jelikož se podniky musí přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám. 

Postupný rozvoj informačních technologií na přelomu tisíciletí se stal živnou půdou pro 

současný rozmach projektového řízení. V současné době existuje celá řada používaných 
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metodik. Navazující podkapitoly popisují tři často využívané metodiky, a to ISO 31000, 

IPMA a metodika PMI. 

2.4.1 Norma ISO 31000 

Norma ISO 31000 je součástí mezinárodních standardů, které vydává Mezinárodní 

organizace pro standardizaci. Tato norma poskytuje podnikům velmi obecný návod, jak řídit 

jednotlivá rizika, která jsou specifická pro každý druh průmyslového odvětví. 

Vznikem normy, která se nerodila zrovna lehce, se zabývala mezinárodní skupina 

v rámci ISO. I přes nelehký vznik ji lze považovat za poměrně úspěšné dovršení standardizace 

v oblasti risk managementu. 

Zavedení této světové normy má umožnit následující přínosy [2]: 

• zlepšit řízení, 

• minimalizovat ztráty, 

• zvýšit pravděpodobnost dosažení cílů, 

• zlepšit finanční vykazování, 

• pozvednout výkonnost bezpečnosti a ochrany zdraví i environmentální ochrany, 

• zlepšit důvěryhodnost pro zainteresované strany, 

• vytvořit spolehlivou základnu pro rozhodování a plánování, 

• zlepšit provozní funkčnost i efektivnost, 

• zlepšit princip učení se v podniku, 

• minimalizovat ztráty, 

• zlepšit pružnost organizace, 

• dodat odvahu proaktivnímu vedení, 

• být v souladu s příslušnými požadavky zákonů, předpisů a mezinárodních norem, 

• zlepšit identifikování hrozeb a příležitostí, 

• zlepšit prevenci ztrát a management incidentů, 

• mít povědomí o potřebě identifikovat a ošetřovat rizika v rámci celé společnosti, 

• zlepšit organizaci řízení, 

• účinně rozmístit a využívat zdroje pro ošetření rizik. 
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Proces risk managementu podle normy ISO 31000 

Pro zvýšení funkčnosti a efektivnosti risk managementu musí proces realizace procházet 

logickými kroky a podle jasně smluvených pravidel pod vedením zkušeného manažera rizik. 

Na obrázku 8 je zobrazen Proces risk managementu podle normy ISO 31000.  

 

Obr. 8 Proces risk managementu podle normy ISO 31000 [2] 

Stanovení kontextu risk managementu 

Stanovením kontextu vyjadřuje organizace své cíle a určuje vnější a vnitřní parametry, 

které mají být při risk managementu zohledněny. Stanovuje se rovněž rozsah a kritéria rizik 

pro zbývající proces. Cílem stanovení kontextu risk managementu je stanovit klíčové cíle, 

shromáždit informace a určit rozsah risk managementu podle charakteru realizovaného 

projektu. Výstupem této fáze by měl být Plán managementu rizik, který by měl obsahovat 

stručné shrnutí cílů a zejména odhad nákladů, se kterými bude risk management dále pracovat 

[1]. 

Ve fázi stanovení kontextu vyčleňuje norma následující etapy [1]: 

• stanovení vnějšího kontextu – představuje všechny stránky vnějšího působení na 

organizaci (politické změny, legislativa, vývoj technologií, ekonomika, životní 

prostředí, bezpečnost, konkurenční prostředí), 

• stanovení vnitřního kontextu – představuje cíle organizace nebo konkrétního 

projektu. Vnitřní kontext je cokoliv uvnitř organizace (změna předmětu podnikání, 
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stav technologií, změna majitele, změna sídla, informační systémy a informační 

toky). Nastavení těchto vnitřních kontextů je důležité pro stanovení politiky risk 

managementu, 

• stanovení kontextu v rámci procesu risk managementu – stanovení kontextu procesu 

risk managementu se mění podle potřeb organizace (např. cíle, potřeba podkladů a 

dalších studií pro risk management, rozsah, vztahy, metodiky, odpovědnosti). Pro 

provádění této fáze je důležité, aby organizace zajistila potřebné zdroje, 

specifikovala odpovědnosti a záznamy, které se mají dodržovat. Věnování 

pozornosti významným faktorům má pomoci zajistit, že přijatý přístup je vhodný 

pro rizika, která mají vliv na dosažení cílů, 

• určování kritérií rizik – organizace určuje kritéria, která mají být použita pro 

vyhodnocení a ocenění významnosti rizik (způsob určení úrovně rizika a 

vyhodnocení, která úroveň rizika je ještě akceptovatelná, jak pracovat 

s kombinacemi rizik, kritéria pro vyhodnocení důležitosti rizika). Kritéria musí být 

určena na začátku každého procesu a mají být pravidelně přezkoumávána. 

Fáze posuzování rizik 

Tato fáze umožňuje řídícím pracovníkům lépe chápat rizika, která by mohla ovlivnit 

dosažení cílů. Výstup posuzování rizik je vstupem do procesů rozhodování dané organizace. 

Fáze posuzování rizik je celkovým procesem, který zahrnuje následující etapy [1]: 

• identifikace rizik, 

• analýza rizik, 

• hodnocení rizik. 

Identifikace rizik 

Identifikace rizik přímo navazuje na fázi Stanovení kontextu rizik. Vychází z Plánu 

managementu rizik, který byl zpracován v prvním kroku procesu risk managementu podle 

normy ISO 31000. Jedná se pravděpodobně o časově nejnáročnější fázi, ve které je třeba 

identifikovat [2]: 

• zdroje rizik, 

• oblasti dopadů rizik, 

• příčiny a jejich potenciální následky. 
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Cílem této fáze je objevit co nejvíce možných rizik, tyto nalezená rizika popsat a uvést 

je v registru rizik [9]. Ve fázi identifikace rizik je nutné se zaměřit nejen na hrozby, ale také 

na možné příležitosti, které vyplývají z řešeného projektu. Čím přesnější a kvalitnější budou 

vstupní údaje pro identifikaci rizik, tím bohatší a přesnější soubor identifikovaných rizik bude 

vytvořen. 

Výstupem z identifikace je soubor rizik ohrožujících splnění cílů, a tím i úspěšnost 

projektu. Před vypracováním výsledného seznamu potenciálních rizik je možné udělat určité 

prověření, kterým by měla být vyloučena [7]: 

• duplicitní rizika – tato rizika mohou být pojmenována různě, ale mají stejný obsah. 

Mohou být také součástí jiných rizik, a proto je třeba tato duplicitní rizika vyřadit, 

• rizika, která nejsou riziky – tato rizika představují situace existující s jistotou, např. 

nedostatek určitého zdroje nepředstavuje riziko, ale skutečnost z nedostatečné 

kvality plánování a řízení, 

• rizika, která neovlivňují dosažení cílů – tato rizika mohou mít vliv na jiné projekty 

nebo části organizace. 

Analýza rizik 

Po fázi identifikace rizik následuje fáze analýza rizik, která má stanovit v jakém rozsahu 

mohou tato rizika ovlivnit cíle projektu a vyhodnotit priority jejich dalšího ošetření. Ve 

většině případů platí, že počet nalezených rizik se zvětšuje [1]: 

• s růstem rizikovosti projektu, 

• s růstem důležitosti projektu pro podnik, 

• typ projektu – počet rizik se zvětšuje zejména u dodávek nového produktu nebo u 

vstupu na nové trhy. 

Analýza rizik se během procesu risk managementu opakuje. Vstupní údaje pro analýzu 

rizik obsahují [16]: 

• podklady shromážděné již v předchozích fázích, 

• plán managementu rizik vycházející z fáze identifikace rizik, 

• registr rizik – obsahuje již identifikovaná rizika. 
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Hlavními výstupy analýzy rizik jsou [1]: 

• kvantifikace celkového rizika, 

• doplnění registru rizik o přiřazené stupně, 

• struktura rizik se vzájemnými vazbami, 

• kvalitativní ocenění pravděpodobností a dopadů rizik a jejich seznam, 

• kvantifikace rizik a jejich seznam, 

• rozdělení rizik do skupin. 

Analýza rizik poskytuje vstup pro hodnocení rizik a pro rozhodování, která rizika musí 

být ošetřena. Dalším krokem je zvolení nejvhodnější strategie a metod pro jejich ošetření. 

Analýza rizik může být provedena do různé hloubky v závislosti na velikosti rizika a 

dostupných informací. 

Hodnocení rizik 

Úkolem této fáze je posuzování přijatelnosti rizika a rozhodování o způsobech, jak tato 

rizika zvládat. Hodnocení rizika je založeno na výsledcích analýzy rizika. Hodnotit rizika 

můžeme pomocí stupnic, které mohou mít formu slovního popisu (např. nízký, střední 

vysoký) nebo pomocí číselné řady např. 1 – 5. Jedná se o velice oblíbenou metodu především 

pro její rychlost [16]. 

Při hodnocení rizik je třeba zvažovat [7]: 

• rozsah projektu – neúspěch realizovaného projektu v řádech milionů může vést u 

menší firmy ke krachu nebo značnému nárůstu jejího zadlužení, 

• izolovanost hodnoceného projektu,  

• informace o přípravě či realizaci obdobných projektů konkurenčními firmami, 

• riziková kapacita – v této oblasti se řeší velikost přijatelného, respektive 

tolerovatelného rizika. 

Pokud je riziko posouzeno jako přijatelné, není nutné plánovat žádná protiriziková 

opatření. Pokud je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je třeba rozhodnout o dalším postupu. 

V tomto případě může společnost od určitého projektu odstoupit nebo může uplatňovat určité 

strategie vedoucích ke snížení, respektive zmírnění těchto rizik. V případě, že se společnost 

rozhodla pro zmírnění rizik, která vyhodnotila jako nepřijatelná, je třeba zvolit vhodnou 

strategii, jak tohoto snížení dosáhnout [7]. 
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Za určitých okolností může proces hodnocení rizik vest k rozhodnutí provést další 

analýzu nebo neošetřit riziko žádným jiným způsobem než dosavadními zavedenými 

opatřeními [7]. 

Ošetření rizik 

Ve fázi Ošetření rizik se využívá nashromážděných podkladů k provedení preventivní 

akce, případně k rozhodnutí o změnách ve strategii celého projektu. Cílem je nalézt a 

vyhodnotit možné strategie a připravit plán efektivního ošetření rizik. 

Vstupní data vychází z kvalitativních a kvantitativních analýz. Důležité jsou zejména 

mechanismy vzniku rizikových událostí a následné problémy, které mohou tyto vzniklé 

rizikové události podniku způsobit.  

Ošetření rizik zahrnuje [16]: 

• registr rizik, 

• seznam prioritních rizik, 

• plán managementu rizik, 

• pořadí všech rizik, 

• celkový očekávaný dopad identifikovaných rizik, 

• závěrečné zprávy a hodnocení managementu rizik. 

Ošetření rizik může také vnést samo o sobě nová rizika (chyba nebo neefektivnost 

opatření v rámci ošetření rizika) nebo také sekundární rizika, která musí být zabudována do 

stejného plánu ošetření rizik jako původní rizika a nemají se ošetřovat jako rizika nová [16]. 

Výstupem z této fáze je vypracovaný plán ošetření rizik, který by měl obsahovat 

aktualizované plány realizovaného projektu, zejména rozpočet a strategii.  

2.4.2 Metodika PMI 

Tato metodika je jednou z globálních standardů risk managementu a umožňuje řídit i 

projekty mezinárodního rozsahu. Tato metodika vznikla v USA. Jedná se o směrnici 

k souhrnu znalostí projektového managementu, zpracované americkým Institutem pro 

projektový management. Certifikace PMI je program pro uchazeče všech úrovní, znalostí a 

dovedností [18]. 
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Pro získání certifikátu PMI, který je mezinárodně platný, je nutné složit zkoušku, která 

je jednotná po celém světě a probíhá výhradně v anglickém jazyce. Proces metodiky PMI je 

znázorněn na obrázku 9. 

 

Obr. 9 Schéma procesu metodiky PMI [18] 

V současné době lze získat pět různých certifikátů PMI [18]: 

• PMP (Project management professional), 

• CAMP (Certified Associate in Project Management), 

• PgMP (Program Management Professional), 

• PMI-SP (PMI Scheduling Professional), 

• PMI-RMP (PMI Risk Management Professional). 

2.4.3 Metodika IPMA 

Je součástí metodiky managementu projektů podle Mezinárodní organizace pro 

projektový management IPMA, která je využívána pro vzdělávání a certifikaci zejména na 

Evropském kontinentu, také celosvětově a prostřednictvím Společnosti pro projektová řízení 

v České republice [16]. 

IPMA má čtyřstupňový certifikační systém, který není zcela hierarchický, jelikož 

jednotlivé stupně mají poněkud odlišné zaměření [4]: 
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• IPMA Level „A“ (certifikovaný ředitel projektu) – tato certifikace je zaměřena 

na schopnost řídit portfolio nebo program a na použití adekvátních metod a 

nástrojů, nikoliv na řízení jednotlivých projektů, 

• IPMA Level „B“ (certifikovaný projektový senior manažer) – předmětem 

certifikace je schopnost řídit komplexní projekt, který může obsahovat i 

podprojekty. Vlastní činnost je především řízení a vedení manažerů jednotlivých 

podprojektů, 

• IPMA Level „C“ (certifikovaný projektový manažer) – V tomto stupni je 

prověřována schopnost řídit projekt s omezenou složitostí, 

• IPMA Level „D“ (certifikovaný projektový praktikant) – tento stupeň je určen 

především pro členy projektových týmů. 

Výhodou metodiky IPMA je, že certifikace je prováděna v tuzemsku a v českém jazyce. 

Certifikát je mezinárodně platný a vzájemně uznávaný s certifikáty PMI. Jedním 

z předpokladů pro získání certifikace je i absolvování určitého počtu vzdělávacích hodin 

v projektovém řízení [4]. Procesu metodiky IPMA je znázorněn na obrázku 10. 

 

Obr. 10 Schéma procesu metodiky IPMA [4] 
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2.5 Simulace Monte Carlo 

Metoda Monte Carlo byla formulována již ve 40. letech 20. století. Zakladateli této 

metody byli Stanislaw Marcin Ulam a John von Neumann. Autoři se pro vznik této metody 

nechali inspirovat ruletou, a proto název Monte Carlo. Svého využití se metoda dočkala ještě 

v průběhu 2. světové války a postupem času se stala jednou z nejpoužívanějších 

kvantitativních technik pro řízení rizik projektů, neboť umožňuje podrobnou analýzu 

kombinovaného účinku rizik na cíle projektu. 

Pro použití simulace Monte Carlo jsou důležité následující dva typy informací [16]: 

• popis každého rizika zvoleným typem rozdělení, případně tabulkou hodnot, 

• model popisující vazby mezi těmito riziky, které určují způsob účinku rizik na cíle 

projektu. 

Hlavním důvodem pro použití simulace je kvantifikace pravděpodobného rozdělení pro 

celkové riziko projektu. Na základě tohoto rozdělení lze říci [8]: 

• jaká je očekávaná hodnota rizika projektu, 

• s jakou pravděpodobností se bude tato hodnota pohybovat ve stanovených mezích. 

Obecně se simulace používá k posuzování celého rozdělení výsledků, které by mohly 

nastat, nebo klíčových ukazatelů rozdělení. Jako výstup z provedené simulace Monte Carlo 

jsou obvykle prezentovány [8]: 

• histogram, který ukazuje rozsah možných výsledků a zejména kolikrát byl výsledek 

dosažen, 

• S-křivka, která zobrazuje rozsah možných výsledků proti kumulativní 

pravděpodobnosti dosažení dané hodnoty. 

Statistická simulační metoda Monte Carlo umožňuje převádět jednotlivá rizika a jejich 

nejistoty do jedné veličiny popisující riziko celého projektu. Princip metody simulace spočívá 

ve stanovení modelu, který nejlépe vystihuje chování daného systému. 

Odhad rizika v harmonogramu pomocí simulace Monte Carlo je možné určit 

samostatným výpočtem dob trvání harmonogramu v Excelu nebo komfortnějším způsobem 

s použitím dodatečného zadání nejistoty do harmonogramu přímo v plánovacím softwaru 

[16]. 
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2.6 Metoda PERT 

Metoda PERT patří mezi časové analýzy zahrnující stochastické časové ohodnocení 

činnosti projektu. Tato metoda se používá v případech, kdy dobu trvání určité činnosti 

nemůžeme přesně určit nebo ji můžeme určit jen s určitou pravděpodobností. Metoda vznikla 

v roce 1958 v USA a nejprve byla použita pro řízení vojenských programů [16]. 

Metoda PERT je vhodná pro modelování rizika harmonogramu projektu a ve spojení se 

simulačními technikami dokáže kvantitativně odpovídat na otázky týkajících se realizovaného 

projektu za podmínek nejistoty. 

Při použití metody PERT se určují 3 časové hodnoty [13]: 

• nejpravděpodobnější (mij) – odhad, který předpokládá průběh za normálních 

podmínek, 

• pesimistický (bij) – odhad, který předpokládá zvláště nepříznivé podmínky a 

nejdelší předpokládanou dobu trvání, 

• optimistický (aij) – jedná se o nejkratší možnou dobu trvání za zvláště 

příznivých podmínek. 

Pro stanovení jednotlivých odhadů musí vždy platit 0 ≤ aij ≤ mij ≤ bij, přičemž 

nejobtížnější bude zřejmě vymezení všech možných překážek, které by mohly bránit 

v úspěšném dokončení příslušné činnosti – proto volíme pesimistický odhad spíše větší. 

Pravděpodobnostní rozdělení dob trvání činností sice není předem známé, jako nejvhodnější 

se ovšem jeví jeho aproximace tzv. Beta-rozdělením. Možný tvar Beta-rozdělení s odhady 

používanými metodami CPM a PERT je uveden na obrázku 11. Beta-rozdělení dobře 

vystihuje proměnlivost provozních podmínek [19]. 

Vlastnosti charakterizující Beta-rozdělení [5]: 

• unimodalita – rozdělení má jediný vrchol, který odpovídá nejpravděpodobnějšímu 

odhadu (mij), 

• konečné rozpětí – doby trvání jednotlivých činností se pohybují v intervalu <aij, 

bij>, 

• libovolná asymetričnost – závisející na poloze vrcholu uvnitř intervalu <aij, bij>. 

Podle vrcholu lze konstruovat hypotetickou křivku funkce hustoty 

pravděpodobnosti. 
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Obr. 11 Možný tvar Beta-rozdělení s odhady používanými metodami CPM a PERT [19] 

Všechny takto stanovené hodnoty se tvoří odhadem. Čím větší přesnosti ve výsledku 

chceme dosáhnout, tím přesnější musí být odhad.  

Metoda PERT je vhodná spíše pro projekty, kde těžiště nejistoty spočívá v délce 

provádění aktivit a nikoli ve změně struktury harmonogramu. To je také jeden z možných 

důvodů, proč tato metoda v dnešní době není již tak hojně využívána a její místo zaujaly 

simulační metody [16]. 

2.7 Registr rizik 

Registr rizik slouží k záznamu důležitých informací o jednotlivých rizicích. Rozsah 

informací a v jaké formě rizika do registru rizik zapisovat není obecně definován. V registru 

rizik by měla být identifikovaná rizika snadno dostupná. Výhodou takto zpracovaného 

registru rizik by měla být snadná a rychlá orientace [16]. 

V průběhu realizovaného projektu musí společnost registr rizik průběžně aktualizovat. 

Změny údajů v registru rizik je možné provádět průběžně, jakmile jsou známy informace, 

které společnost dokumentuje. 

Registr rizik je vhodné tvořit v databázové formě, kde je umožněno vyhledávat, 

porovnávat záznamy a hledat vybrané texty. 
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2.7.1 Struktura registru rizik 

Struktura registru rizik odpovídá oblastem informací v registru rizik. Takto vytvořená 

struktura kompletního registru rizik je podřízena snadnému používání [16]. Níže navržený 

registr rizik využívá společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

1) Popis rizika: 

• identifikátor rizika, 

• název rizika, 

• kategorie rizika, 

• vztahy rizika k realizovanému projektu, 

• typ rizika, 

• popis rizika, 

• související rizika. 

2) Informace k sledování a řízení rizika: 

• datum identifikace, 

• vlastník rizika, 

• kdy může rizika nastat, 

• událost, která spouští riziko, 

• stav rizika. 

3) Ohodnocení rizika: 

• předmět kvantifikace, 

• metoda ohodnocení rizika, 

• způsob určení parametrů použité metody, 

• výsledek ohodnocení, 

• vytvořená rezerva na rizika a její čerpání. 

4) Způsob ošetření rizika: 

• možné strategie reakce na riziko, preferovaná a záložní strategie, 

• konkrétní akce pro implementaci strategie, 

• vlastní akce. 

5) Poučení z rizika: 

• stručně popsat poučení z daného rizika. Tyto poznatky mohou pomoci při řešení rizik 

dalších projektů. 



31 

2.8 Hlavní skupiny rizik 

Rizika jsou rozdělena do 7 základních skupin, a to abecedně pro jednodušší orientaci. 

K těmto hlavním skupinám rizik je vytvořeno dalších 30 podskupin tak, aby bylo možné 

v praxi jednotlivá rizika lépe řídit a identifikovat a v případě potřeby pracovat s menším 

počtem rizik. Hlavní skupiny rizik se dělí na [16]: 

• podskupiny,  

• jednotlivá rizika, 

• složky rizika. 

Na obrázku 12 je hlavní skupina rizik rozdělená do 7 abecedně uspořádaných skupin 

pomocí diagramu rybí kosti (fishbone diagram).  

Obr. 12 Hlavní skupina rizik [16] 

2.8.1 Finanční rizika 

Finanční rizika se řadí svou povahou mezi nejvýznamnější rizika, jelikož bývá velmi 

obtížné prověřovat bonitu zákazníka, kterým může být například stát nebo státní instituce. Za 

problematické z pohledu finančních rizik jsou stále považovány země bývalého východního 

bloku, Indie a Čína. S finančními problémy se potýkají klienti nejen ve výše zmíněných 

zemích, ale také ve vyspělých ekonomikách. Finanční problémy každého klienta mohou vést 

ke značnému zdržení plateb nebo dokonce ke zrušení celého smluvního kontraktu.  

Dalšími možnými riziky financování je zajištění dostatečného peněžního toku při 

realizaci projektu, která mohou být dána [16]: 
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• záporným vlastním cash flow projektu, 

• vlivem přechodného krátkodobého zdržení plateb ze strany zákazníka, 

• náročnými platebními podmínkami ze strany dodavatelů s vysokou vyjednávací 

silou, což se může projevit např. požadavkem na poskytnutí vysoké zálohy, 

• kombinací výše uvedených bodů. 

Vhodným opatřením k eliminaci těchto rizik je bankovní zajištění plateb v kombinaci 

s rozdělením projektu na etapy se zajištěným pokrytím vložených prostředků. Zlepšeného 

financování projektu lze také docílit čerpáním dotací nebo využíváním vybraných daňových 

podpor. 

Mezi finanční rizika patří i riziko směnného kurzu, které se s délkou kontraktu zvyšuje a 

jednou z možností je dosažení zisku nebo ztráty. Mimo zajištění kurzu je možné eliminovat 

riziko směnného kurzu uzavíráním smluv i s tuzemskými zákazníky v cizí měně, čímž 

společnost dosáhne přenesení rizika na dodavatele a sníží náklady na zajištění kurzu. 

Mezi významná finanční rizika, kterým je společnost vystavena patří [29]: 

• kreditní riziko, 

• provozní riziko, 

• tržní riziko včetně měnového a úrokového rizika, 

• likvidní riziko. 

Za nastavení a dohled nad systémem řízením finančních rizik odpovídá vedení 

společnosti a jmenovaní manažeři jednotlivých projektů. Následné odhady a vývoj důsledků 

jednotlivých rizik jsou pravidelně vyhodnocovány. 

2.8.2 Kreditní a provozní riziko 

Kreditní rizika vyplývají z potenciální neschopnosti nebo nevůle zákazníka ve lhůtě 

splatnosti plnit své závazky. Pro omezení vzniku pohledávek sleduje obchodní oddělení a 

oddělení s ním spojená kreditní limit a v případě překročení nastaveného limitu je se 

zákazníkem o vzniklé situaci individuálně jednáno. 

U nově vznikajících kontraktů je posuzována schopnost zákazníka plnit včas své 

závazky a v případě potřeby je prováděno zajištění budoucích finančních toků formou záloh, 
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bankovních záruk, v určitých případech je vhodné sjednat pojištění nebo využití vhodného 

typu akreditivu. 

Provozní riziko je definováno jako riziko ztráty, které vzniká v důsledku selhání 

vnitřních procesů, sytému nebo lidského faktoru, případně v důsledku vnějších událostí. 

Společnost tato rizika pravidelně vyhodnocuje a přijímá opatření, která se zaměřují na 

eliminaci těchto rizik. 

2.8.3 Tržní riziko včetně měnového a úrokového rizika 

Tržní riziko vyplývá z možných změn v hodnotě aktiv a pasiv v důsledku kolísání 

směnných kurzů. 

Měnové riziko vzniká v důsledku transakcí v cizích měnách, zejména z prodejů nebo 

nákupů společnosti. Společnost eliminuje měnová rizika sjednáváním derivátových obchodů 

zejména s bankovními institucemi. Hlavním účelem těchto sjednaných obchodů je zachycení 

volatility směnných kurzů. Zajištění dlouhodobých kontraktů je uplatňováno prostřednictvím 

přijatých záloh v měně, ve které je sjednána cena kontraktu. 

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. uzavírá své kontrakty nejen v české 

měně, ale také například v eurech, amerických dolarech nebo maďarských forintech. U 

kontraktů uzavřených v cizích měnách podstupuje společnost riziko z pohybu měnových 

kurzů, které mohou vedle kladného dopadu na společnost způsobit i významné finanční 

ztráty. 

2.8.4 Likvidní riziko 

Likvidní riziko představuje takové riziko, že společnost nebude schopna plnit své 

finanční závazky v okamžiku splatnosti. Společnost monitoruje své riziko nedostatku 

finančních prostředků pomocí průběžného sledování likvidy. Hlavními nástroji řízení likvidity 

jsou přijaté zálohy určené na krytí výdajů spojených s realizací zakázek, alokace volných 

zdrojů (depozitní vklady, depozitní směnky) a dosažení dohod s dodavateli ohledně 

přiměřených lhůt splatnosti dodávek. 
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Hlavní příčiny likvidity: 

• nelikvidní provozní aktiva (zásoby, pohledávky), 

• neschopnost podniku zajistit financování mimořádných událostí (významný 

zákazník přestane platit nebo významně opozdí platbu), 

• neschopnost podniku pokrýt sezonní výkyvy. 

2.8.5 Garance a servis 

Rizika garance se v podniku vykazují jako náklady na garanční opravy vlastního 

produktu. Náklady lze obvykle odhadnout ze statistik nebo servisních nákladů z minulých let. 

Náklady, které nelze relevantně odhadnout vznikají zejména v následujících případech [29]: 

• dodávka nového produktu nebo u stávajícího produktu, u kterého nastaly značné 

změny, 

• velmi krátká reakce na odstranění poruchy v případech, kdy si tento velmi 

krátký interval odstranění závad vyžádá zákazník, 

• extrémně dlouhá záruka vyžádána zákazníkem, 

• subdodavatel, který poskytuje záruku kratší než je záruka na celý produkt a není 

ochoten poskytnout záruku delší. 

Rizika garance souvisí nepochybně s riziky technickými, zejména s řešením 

spolehlivosti celého produktu nebo jeho částí. Pro snížení garančních nákladů je nezbytné se 

zaměřit na potenciální problémy realizovaného produktu již ve fázi jeho vývoje. Jednou 

z dalších možností snížení garančních nákladů je porozumět příčinám, které tyto náklady 

vyvolávají. V případě, že poruchy vznikají na produktech či jejich součástech dodávaných 

subdodavatelem, je třeba přenést všechny záruky a odpovědnosti za vzniklé škody na stranu 

subdodavatele.   

V případě dodávek na nová či zahraniční teritoria, kde podnik nemá žádné servisní sítě, 

je třeba tento fakt zohlednit a dále řešit například zajištěním místního partnera nebo při 

výběru dodavatelů dát přednost dodavateli s místním zastoupením. 

Do skupiny garančních rizik je zařazeno i servisní riziko, které je v dnešní době 

standardně vyžadováno jak tuzemským, tak i zahraničním klientem. Tyto servisní služby mají 

za úkol zajistit rychlé provedení oprav a specifikovat druh poruchy. Do této skupiny spadá i 
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konečná likvidace produktu, kterou je v určitých případech výrobce povinen zajistit. Odhad 

nákladů na garanci a servis je nutné zohlednit v rozpočtu realizovaného projektu. 

2.8.6  Legislativní a právní rizika 

Legislativní a právní rizika se zabývají implementací právních předpisů, které se mohou 

týkat regulací dovozních cel, daňových zákonů, jejichž změny případně neznalost, mohou mít 

vliv na výsledek realizovaného projektu, dále předpisy na ochranu životního prostředí, 

pracovní legislativu, případně další normy, které jsou vyžadovány zákonem dané země. 

 Velmi důležitou skupinou v oblasti legislativní a právní je podskupina průmyslových 

práv, patentů a licencí. V této oblasti může docházet ke zneužití vlastnického práva nebo 

v případě úniku informací v počátku vývoje i k patentování podnikového výsledku vývoje 

jiným subjektem. Tyto možné dopady případného zneužití se řeší zejména ošetřením 

průmyslových práv při zadávání části vývoje externímu podniku. 

Za legislativní a právní rizika nese odpovědnost [16]: 

• u externích projektů je odpovědný obchodník, který potenciální obchod 

připravuje, 

• u interních projektů je odpovědná osoba, která zpracovává podklady ke 

schválení.  

Rizika legislativní a právní mají přímou vazbu na ostatní rizika, zejména v případě, kdy 

je nutné kontrakt smluvně ošetřit. V mnoha případech se věnuje značná pozornost pouze 

termínům dodání a platebním podmínkám, ale již nebývají zahrnuty ve smlouvě povinnosti 

subdodavatelů a zákazníka. 

2.8.7 Manažerská rizika 

Manažerská rizika se projevují v realizovaných projektech ve vzájemné vazbě. Tyto 

nedostatky se projevují zejména v důsledku nedostatku kapacit, jak výrobních, tak 

v personální oblasti vývoje a přípravy. Výsledkem těchto na sebe vzájemně navazujících 

nedostatků je nesplnění smluvních termínů, placení smluvních pokut nebo také náhrada škody 

za pozdní plnění v podobě ušlého zisku. 
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Manažerská rizika způsobují časové zpoždění projektu. Do těchto rizik řadíme [16]: 

• špatný časový odhad činností – tyto problémy se projevují ve fázi návrhu nebo 

v nedostatku času potřebného pro zkoušky a testování, 

• omezené kapacity v oblasti vývoje a vlastní výroby – dostatečné kapacity jsou 

nezbytné pro řádné plnění kontraktu.  

Klíčovým pro úspěšné plnění projektu je nepochybně lidský faktor, který může 

představovat nepochybně pozitivní roli, ale mnohem častěji bývá lidský faktor zdrojem nebo 

příčinou nedokonalého plnění projektu. K omezení rizik spojených s lidským faktorem patří 

nepochybně průběžné vzdělávání, školení nebo přijímání prověřených zaměstnanců z jiných 

organizací. 

2.8.8 Rizika nákupu 

Tato skupina má za úkol výběr vhodných dodavatelů a subdodavatelů a zajistit dobrou 

spolupráci, která bývá při realizaci projektu klíčová. Riziko bývá také vazba na jednoho 

dodavatele nebo kontakt na dodavatele přes prostředníka, což se může projevit nejen v 

možném jednorázovém zvýšení ceny, ale také při zajišťování záruk, vymáhání smluvních 

pokut nebo náhrady škody. 

Ve vhodném výběru dodavatelů se projevují zejména tyto problémy [16]: 

• na trhu se vyskytuje omezený počet dodavatelů nebo existuje dominantní 

dodavatel, který má silnou vyjednávací pozici, 

• při výběru může být podceněno zadání nebo hodnocení některého ze soutěžících 

dodavatelů, 

• při přípravě nabídky zákazníkovi vyprší platnost nabídky od dodavatele, 

• nejsou jasně definována rozhraní mezi dodavateli a dalšími partnery, 

• kompetence dodavatele a jeho kapacity mohou být nedostatečné. 

U dlouhodobých projektů je nejvýznamnější riziko růstu cen materiálů a komodit. 

Minimalizovat tato rizika je možné zejména uzavíráním rámcových smluv na dlouhodobý 

vývoj cen, rezervací kapacit potřebných pro výrobu a spoluprací při vývoji s ověřenými 

partnery. Realizace těchto opatření však mohou znamenat vyšší cenu pro konečného 

zákazníka. U dodavatelů se rovněž doporučuje prověřit rozsah pojištění, které může být 

klíčové pro následné vymáhání potenciální škody. 



37 

2.8.9 Obchodní rizika 

U průmyslových podniků jsou prvotními riziky rizika obchodní, finanční a technická. 

Obchodní rizika primárně souvisí s cílovou zemí a zákazníkem, zejména v zemích východní 

Evropy (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Bulharsko), Asie (Indie, Čína, Severní 

Korea, Kazachstán) nebo v zemích Latinské Ameriky (Brazílie, Venezuela, Argentina, …). 

V těchto zmíněných zemích je příprava kontraktu velice časově náročná s velmi významnými 

politickými vlivy a dohodnuté smluvní vztahy bývají mnohdy nevymahatelné. 

Eliminovat obchodní rizika lze důkladným prověřením potenciálních obchodních 

partnerů, rozdělit odpovědnosti za rizika a nevstupovat do kontraktu bez exportního pojištění 

a kvalitním zpracováním obchodních kontraktů podle místní legislativy. Schopnost vyřešit 

výše uvedené problémy pak dává organizaci konkurenční výhodu, která organizaci přináší, ač 

rizikové nové a finančně atraktivní příležitosti pro další růst.  

Velmi důležité je rovněž smluvně stanovit povinnosti pro zákazníka, aby z důvodu 

nepřipravenosti nebo nevůli k platbě nemohl záměrně dokončení projektu prodlužovat nebo 

dokonce odmítal převzít, a tak smluvní platbu odkládat. 

2.8.10 Technická rizika 

Nejrozšířenější skupinou rizik u průmyslových podniků s vlastním vývojem a výrobou 

jsou technická rizika. Do skupiny technických rizik se řadí rizika v oblasti technického řešení 

produktu a použitých technologií. Výskyt technických rizik je u průmyslových podniků 

nejvyšší, což je dáno částečně i tím, do jaké míry vyžadují externí zakázky dodatečný vývoj 

nebo změny celého technického řešení dodávaných produktů [16]. 

Rozsah technických rizik se odvíjí od složitosti vyráběného nebo vyvíjeného produktu, 

jelikož se na dodávce ke konečnému zákazníkovi podílí mimo podniku i jeho dodavatelé a 

partneři. 

Pro externího zákazníka jsou nejčastějším rizikem poruchy, které se obvykle projevují 

v části produktu, které byly nově vytvořeny. U složitějších produktů je kladen důraz na 

dosažení požadovaných technických parametrů a předepsané životnosti. K typickým 

poruchám patří [16]: 

• chyba projektanta nebo konstruktéra, 

• chyba v softwaru, 



38 

• nevhodně dodaný komponent dodavatele, 

• technická chyba ve výkresové dokumentaci, 

• nedodržení předepsaného technologického postupu, 

• odchylka povolené tolerance, 

• výrobní vada způsobená lidskou chybou. 

V externích projektech nese značné náklady řešení technických problémů, což je dáno 

nutnou přítomností servisních techniků ve spolupráci s dodavatelem komponentů. Velmi 

častým problémem jsou nedostatečně formulovaná specifikace projektu, kde nejsou 

dostatečně přesně specifikovány cílové parametry a zákazník tak může v průběhu realizace 

požadovat zpřesnění projektu.  

Ve fázi značné rozpracovanosti projektu znamenají další dodatečné požadavky 

zákazníka nemalé komplikace. Při správně formulované specifikaci projektu by takové 

požadavky byly k tíži zákazníka, který by byl nucen akceptovat posuny v termínech a 

případné zvýšení nákladů uhradit. 

Do skupin technických rizik počítáme i požadavky norem a předpisů. Tato rizika se 

objevují zejména v nových teritoriích, kde nejsou k těmto normám dostatečné informace 

(např. získání provozní licence, technické manuály apod.). Pro eliminaci technických rizik 

jsou dnes využívány zejména IT systémy, které se po zavedení v automobilovém průmyslu 

postupně šíří do dalších nejen průmyslových odvětví [16]. 
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3 Riziková analýza volatility směnných kurzů 

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je významným výrobcem kolejových 

vozidel pro městskou a příměstskou hromadnou dopravu. Zvyšující se podíl na domácím trhu 

kolejových vozidel i na zahraničním trhu kolejových vozidel je logickým vyústěním zvyšující 

se kvality vyráběné produkce. Kvalita vyráběných prostředků pro hromadnou dopravu je úzce 

spojena nejen s moderním výrobním zařízením, ale také s vynakládanými finančními 

prostředky na výzkum a vývoj.  

Tato část diplomové práce se zaměřuje na analýzu exportní a importní činnosti u 

konkrétního projektu realizovaného společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. z hlediska 

dopadu vývoje měnových kurzů na výsledek hospodaření vybraného obchodního případu. 

Společnost uskutečňuje své platby vůči dodavatelům nejen v domácí měně, ale provádí platby 

vůči svým dodavatelům rovněž v zahraničních měnách. Platbami prováděnými v cizí měně 

společnost podstupuje riziko volatility měnových kurzů, která může společnosti způsobit jak 

značné ztráty, tak rovněž případný výnos v podobě vyšších tržeb z kurzových zisků. 

3.1 Vliv volatility měnového kurzu na nakupované vstupy    

Cílem této kapitoly je demonstrovat používání metodiky řízení kurzových rizik u 

konkrétního realizovaného projektu. 

Pro zpracování metodiky řízení rizik byl použit případový projekt na dodávku 31 ks 

nízkopodlažních obousměrných tramvají včetně opce na desetiletý full servis za téměř dvě 

miliardy korun, který byl uzavřen na začátku roku 2012. Součástí první fáze bylo představení 

a výroba dvou prototypů, které dle smluvních podmínek budou předány zákazníkovi do konce 

února 2014 a zbylých 29 ks bude předáno zákazníkovi do února 2015.  

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. nakupuje materiál, suroviny nebo celé 

komponenty potřebné k realizaci daného projektu nejen od tuzemských, ale také zahraničních 

dodavatelů. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že 46 % z celkových výdajů na nákup vstupů je 

uzavíráno v eurech a zbylých 54 % z celkových výdajů na nákup vstupů je uzavíráno v CZK. 

Nákupy potřebné k výrobě společnost realizuje u dceřiných nebo jinak ovládaných 

společností, ale také u jiných tuzemských nebo zahraničních dodavatelů. Podíl nákupů v CZK 

a EUR k celkovým výdajům na realizovaný projekt je znázorněn na obrázku 13. 
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 Oslabení kurzu koruny formou devizové intervence vede ke zvýšení dovozních cen, a 

tím i celkové cenové hladiny v České republice, což bude patrné na níže provedených 

výpočtech ohledně nakupovaných vstupů. Kurzy pro scénáře byly stanoveny jako průměrné 

očekávané hodnoty volatility směnného kurzu po dobu, po kterou bude projekt realizován.  

V tabulce 1 je provedena identifikace rizika v registru rizik. Kurzové riziko bylo dále 

zařazeno do skupiny F – finanční rizika s přiřazením kategorie F2a. Označení rizik vychází 

z navrženého registru rizik podle uvedeného diagramu rybí kosti (viz Obr. 11) v teoretické 

části. Riziko bylo poté kvalitativně vyjádřeno s velmi vysokým dopadem do projektu a 

vysokou pravděpodobností. Takto popsané riziko je znázorněno v Tab. 1. 

Tab. 1 Registr rizik (nákup) [16] 

 

Podle výše uvedeného pravděpodobného vývoje kurzu CZK/EUR byly použity 

následující tři scénáře vývoje: 

• optimistický 24,90 CZK/EUR 

• nejpravděpodobnější 26,50 CZK/EUR 

• pesimistický 27,72 CZK/EUR 

U uvedeného příkladu se pro zjednodušení neuvažovaly aukce nových dodavatelů ani 

změny cen stávajících dodavatelů. Výsledné hodnoty jsou z důvodu ochrany poskytovaných 

informací zkresleny o dohodnutý koeficient, který pak slouží ke zpětnému přepočtu. Výpočty 

zde vyjadřují dopady kurzových změn v nákupech společnosti i s ohledem na opakovaná 

vyjádření ČNB intervenovat s cílem oslabit kurz koruny. 

Cena vstupů potřebných k výrobě (suroviny, materiál, hotové komponenty) 29 ks 

nízkopodlažních obousměrných tramvají byla vypočtena na 712 733 348 CZK. 

Z celkového objemu nakoupených vstupů byla část ve výši 46% objemu nakoupených 

vstupů sjednána a uzavřena v eurech. Objem vstupů sjednaných v zahraniční měně činil 

12 894 270 EUR, což představuje při kurzu 25,53 CZK/EUR částku 329 190 713 CZK. 

Objem vstupů sjednaných v tuzemské měně činil zbývajících 54 % z celkového objemu 
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vstupů, tj. 383 542 016 CZK.  Při kurzu 25,53 CZK/EUR představuje objem vstupů 

nakoupených v tuzemské měně částku 15 023 189 EUR. Celková cena 29 ks tramvají při 

výchozím kurzu ke dni rozhodování 25,53 CZK/EUR je 27 917 459 EUR. Zajištěna proti 

kurzovým výkyvům byla pochopitelně jen cena smluvená v eurech. 

Společnost postupně zvyšuje podíl prodejů svých výrobků v zahraničních měnách.  

Vzhledem k úvahám projektového vedení sjednávat a provádět nákupy vstupů v zahraniční 

měně, a to včetně nákupů vstupů v zahraniční měně i od tuzemských dodavatelů, provedu 

vyhodnocení této úvahy projektového vedení z hlediska výše uvedeného projektu.  

Nejpravděpodobnější scénář 26,50 CZK/EUR: 

15 023 189 EUR * 26,50 CZK/EUR = 398 114 509 CZK 

383 542 016 CZK – 398 114 509 CZK = -14 572 493 CZK 

U nejpravděpodobnějšího scénáře, vycházejícího pouze ze záměru ČNB oslabit kurz 

koruny vůči euru, dojde ke ztrátě 14 572 493 CZK na 29 ks nízkopodlažních obousměrných 

tramvají. 

Pesimistický scénář 27,72 CZK/EUR: 

Pesimistický scénář výrazně slabší koruny vychází z možného naplnění avizovaných 

záměrů ČNB. Oslabení kurzu koruny na 27,72 CZK/EUR by měl velice negativní dopad na 

společnost, což dokládá i níže přepočítaný uměle vytvořený kurzový výkyv.  

15 023 189 EUR * 27,72 CZK/EUR = 416 442 799 CZK 

383 542 016 CZK – 416 442 799 CZK = - 32 900 783 CZK 

Oslabením kurzu koruny o 2,19 Kč, tj. o 8,5 %, došlo při uvažovaném přechodu k 

nákupu vstupů v eurech a provádění veškerých plateb dodavatelům v eurech pro dodávku 29 

ks obousměrných nízkopodlažních tramvají ke ztrátě 32 900 783 CZK. 

Optimistický scénář 24,90 CZK/EUR:    

Na základě všech makroekonomických ukazatelů, které ukazovaly na skutečnost, že 

kurz koruny bude posilovat, byla stanovena optimistická hodnota kurzu 24,90 CZK/EUR.  
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15 023 189 EUR * 24, 90 CZK/EUR = 374 077 406 CZK 

383 542 016 CZK – 374 077 406 CZK = 9 464 610 CZK 

Při předpokládaném posílení kurzu koruny by byl dopad na celkový projekt zcela 

opačný. Ceny všech nakupovaných vstupů pro dodávku 29 ks nízkopodlažních obousměrných 

tramvají při platbách v eurech a kurzu 24,90 CZK/EUR by se ve financování realizovaného 

projektu projevil kurzovým ziskem ve výši 9 464 610 CZK. 

Česká ekonomika prošla v posledních letech obdobím hospodářské krize, která se 

nepříznivě odrazila v nárůstu nezaměstnanosti, snížení spotřeby domácností, snížení zisků a 

investic firem. Na vzorovém příkladu se případná devizová intervence ČNB, kterou měla 

v úmyslu zabránit deflaci a zvýšit spotřebu domácností a firemních investic, projevila na 

nákupu materiálu potřebného pro výrobu vysoce negativně, a to kurzovou ztrátou na 

celkovém projektu v hodnotě 32 900 783 CZK. 

V případě přirozeného vývoje měnového kurzu s předpokladem posílení koruny by byl 

dopad zcela opačný, a to v podobě kurzového zisku v celkové výši 9 464 610 CZK.    

V další části podkapitoly jsou uvedeny příklady využití kvantitativní analýzy vybranými 

metodami pro stanovení hodnoty rizika, které mohou sloužit jako vytvořené dílčí metodiky 

pro řešení podobného rizika u jiných projektů. 

Pro další práci s uvedeným rizikem byla použita metoda PERT a provedena simulace 

Monte Carlo v aplikaci @RISK v prostředí MS EXCEL 2010 s počtem 10 000 iterací, která je 

graficky znázorněna na obrázku 14. Pro samotný výpočet je použita trial verze aplikace, což 

však nemá žádný vliv na omezení výpočtu. Metoda PERT byla zvolena z důvodu snadného 

modelování pravděpodobnostního rozdělení očekávané hodnoty a následné simulace metodou 

Monte Carlo. Výpočet očekávané hodnoty metodou PERT je tak dán vzorcem: 

2 4 · 2 2

6
 (1) 

 

• EPERT  – očekávaná hodnota 

• F2aopt  – finanční riziko (optimistický vývoj) 

• F2anej – finanční riziko (nejpravděpodobnější vývoj) 

• F2apes – finanční riziko (pesimistický vývoj) 
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9464610 4 · 14572493 32900783

6
13 621 024 č  

 

Změna stavu rizika formou jeho kvantitativního vyjádření metodou PERT je poté 

zapsána v registru rizik projektu, včetně jeho vyčíslení Tab. 2.  

Znaménko mínus před hodnotou znamená, že se toto riziko v podobě příležitosti podílí 

na snížení celkové rezervy na rizika o uvedenou očekávanou hodnotu. 

Tab. 2 Zkrácený výpis registru rizik 

 

 Obvykle je simulace Monte Carlo používána k posuzování buď celého rozdělení 

výsledků, které by mohly nastat, nebo klíčových ukazatelů z rozdělení (např. 

pravděpodobnost stanoveného výsledku). Jako výsledky z provedené simulace Monte Carlo 

jsou obvykle prezentovány tyto dva základní výstupy: 

• Histogram, který ukazuje rozsah možných výsledků a zejména kolikrát byl 

výsledek dosažen. 

• S-křivka, která zobrazuje rozsah možných výsledků proti kumulativní 

pravděpodobnosti dosažení dané hodnoty. 

 

Obr. 14 Volatilita směnného kurzu – nákup/EPERT 
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při nákupu vstupů dochází ke ztrátám 
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Na obrázku 14 je provedena simulace metodou Monte Carlo s počtem 10 000 iterací 

aplikací @RISK. U provedené simulace Monte Carlo se vygenerované hodnoty pohybují 

okolo pomyslné křivky. Dolní toleranční mez 5 % představuje hodnotu 0,2 mil. CZK a horní 

interval toleranční meze 95 % představuje hodnotu 26,3 mil. CZK. Po provedené simulaci 

hodnot lze o kumulované pravděpodobnosti říci: 

a) pravděpodobnost, že úspora bude 2,79 mil. CZK, je přibližně 10 %, 

b) očekávanému riziku 13,6 mil. CZK odpovídá kumulovaná pravděpodobnost 

přibližně 50 %, 

c) pravděpodobnost, že riziko v hodnotě 22,58 mil. CZK, nebude překročeno je 

přibližně 85 %. 

Kvantifikace rizik pomocí simulačních technik přispívá k přesnějšímu modelování 

rizika. Oblast přirozené nejistoty představuje interval mezi 40% – 60%, kterou lze nejsnadněji 

určit z kumulativní distribuční funkce pravděpodobnostního rozdělení S-křivky. 

Z výše uvedených scénářů vývoje kurzových výkyvů se případné oslabení kurzu koruny 

vůči euru projeví ve výrazném zvýšení cen nakupovaných materiálů, surovin a komponentů 

potřebných pro výrobu realizovaného projektu. Dopad pesimistického vývoje oslabení koruny 

na hodnotu 27,72 CZK/EUR se projeví vysoce negativně, a to kurzovou ztrátou na celkovém 

projektu v hodnotě 32 900 783 CZK. Na obrázku 15 je zobrazena pozice importéra při 

posilování nebo oslabování kurzu koruny.  

 

Obr. 15 Pozice importéra při posilování nebo oslabování kurzu koruny 

Pro ošetření kurzového rizika na realizovaný projekt dodávky 29 ks obousměrných 

nízkopodlažních tramvají bylo navrženo zajištění formou call opce z důvodu výše popsaného 

nejasného vývoje kurzu koruny. 

Opce představují právo jednoho partnera – kupujícího opce (vlastníka opce) na 

vypořádání (výměnu, dodání) obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti 

(evropská opce) nebo během určitého období v budoucnosti (americká opce). Druhý partner je 
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prodávajícím opce (vystavovatelem opce) a obdrží od kupujícího opce opční prémii. Opční 

prémie je obvykle splatná v okamžiku sjednání opce nebo je opční prémie splatná později, 

nejčastěji v okamžiku splatnosti opce. Prakticky se jedná o kontrakt s právem výměny 

podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti [14]. 

 Vzhledem k tomu, že kurz ke dni rozhodování byl 25,53 CZK/EUR, společnost si 

dohodla např. u ČSOB, a.s., že nakupovaná eura chce směnit nejhůře za dohodnutý kurz 

25,70 CZK/EUR. Dojednané podmínky call opce byly následující: 

• objem transakce: 15 023 189 EUR 

• dohodnutá (realizační cena strike): 25,70 CZK/EUR 

• opční prémie: 20 haléřů na 1 EUR 

• délka sjednané opce: 6M 

• splatnost: 27. 11. 2013 

• typ opce: americká 

Uplatní-li společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. dohodnutou opci, závisí na 

vývoji kurzu a doby trvání sjednané opce tj. do 27. 11. 2013. Přesný kurz, za který si 

společnost potřebná eura nakoupí, zatím nezná, ale nejhorší možná cena podle dohodnuté 

opce je 25,70 CZK/EUR + opční prémie.  

Nejpravděpodobnější varianta 26,50 CZK/EUR: 

V případě nejpravděpodobnější varianty oslabení kurzu na úroveň 26,50 CZK/EUR, 

společnost využije své právo, opci uplatní a koupí od banky 15 023 189 EUR za dohodnutý 

kurz 25,70 CZK/EUR. Po započtení opční prémie je výsledný kurz 25,90 CZK/EUR a 

společnost zaplatí za takto smluvený kurz 389 100 595 CZK. V případě nejpravděpodobnější 

varianty společnost na zajištění vydělá. 

Optimistická varianta 24,90 CZK/EUR: 

V případě optimistické varianty posílení kurzu na úroveň 24,90 CZK/EUR, společnost 

nevyužije své právo, opci neuplatní a koupí od banky eura za aktuální kurz 24,90 CZK/EUR 

tj. 374 077 406 CZK. Za možnost výběru výhodnějšího kurzu společnost zaplatí opční prémii 

ve výši 3 004 637 CZK jako náklad na zajištění kurzového rizika. Po započtení opční prémie 

je výsledný kurz 25,10 CZK/EUR. I v tomto případě na zajištění společnost vydělá, jelikož 

kurz ke dni rozhodování o zajištění činil 25,53 CZK/EUR.  
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Pesimistická varianta 27,72 CZK/EUR: 

V případě pesimistické varianty oslabení kurzu na úroveň 27,72 CZK/EUR, společnost 

využije své právo, opci uplatní a koupí od banky 15 023 189 EUR za dohodnutý kurz 25,70 

CZK/EUR. Konečný kurz včetně opční prémie činí 25,90 CZK/EUR a společnost zaplatí za 

takto smluvený kurz 389 100 595 CZK. I v případě pesimistické varianty společnost na 

zajištění vydělá. 

3.2 Vliv volatility měnového kurzu na prodej výrobků 

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. měla v realizovaném projektu dodávku 

31 ks nízkopodlažních obousměrných tramvají prodejní cenu v eurech bez zajištění kurzu, 

tzn., že v případě nepřirozeného vývoje kurzu koruny, byla společnost vystavena riziku 

značné ztráty nebo vysokého zisku v případě kurzového výnosu. 

Rozhodnutí společnosti nezajišťovat kurz proti možným výkyvům vycházelo 

z předpokládané krátké doby realizace projektu. Kurzově ošetřen byl pouze projekt výroby 

dvou prototypů, který byl časově náročnější, neboť zahrnoval vývoj vozidla dle požadavků 

klienta. Prodejní cena realizovaného kontraktu 29 ks tramvají byla stanovena na 70 587 682 

EUR, k datu rozhodování pro možné zajištění činil kurz 25,53 CZK/EUR, tj. 1 802 103 521 

CZK. 

  Dne 7. 11. 2013 poprvé od roku 2002 přistoupila ČNB k přímé intervenci na 

devizovém trhu s cílem oslabit kurz koruny a držet takto oslabený kurz na úrovni kolem 27 

CZK/EUR. Po oznámení rozhodnutí ČNB následovalo téměř okamžitě oslabení koruny vůči 

euru o více než 4%. Tímto krokem se centrální banka pokusila zabránit hrozící deflaci. 

Identifikace rizika byla provedena v registru rizik (viz Tab. 3). Kurzové riziko bylo dále 

zařazeno do skupiny F – finanční rizika s přiřazením kategorie F2a. Označení rizik vychází 

z navrženého registru rizik podle uvedeného diagramu rybí kosti (viz Obr. 12) v teoretické 

části. Riziko bylo poté kvalitativně vyjádřeno s velmi vysokým dopadem do projektu a 

vysokou pravděpodobností. Kvalitativní vyjádření rizika do projektu je zobrazeno v Tab. 2. 
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Tab. 3 Registr rizik (prodej) [16]

 
 

Podle výše uvedeného očekávaného vývoje kurzu CZK/EUR po devizové intervenci 

ČNB, byly v projektu použity následující tři scénáře vývoje: 

• optimistický 28,20 CZK/EUR 

• pesimistický 24,90 CZK/EUR 

• nejpravděpodobnější 27,30 CZK/EUR 

 

Optimistický scénář 28,20 CZK/EUR: 

Optimistická varianta vychází z předpokladu ČNB držet kurz koruny v rozmezí 27 – 28 

CZK/EUR po dobu minimálně jednoho roku. 

70 587 682 EUR * 28,20 CZK/EUR = 1 990 572 632 CZK 

1 990572 632 CZK – 1 802 103 521 CZK = 188 469 111 CZK 

Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že optimistický scénář masivně oslabené koruny 

je pro domácího exportéra značně výhodný, a to ve výši 188 469 111CZK. 

Pesimistický scénář 24,90 CZK/EUR: 

Pesimistická varianta vychází z předpokladu, že očekávané oslabení kurzu nebude mít 

očekávaný ekonomický přínos a ČNB se rozhodne od devizových intervencí upustit. 

V případě, že by kurz koruny nebyl žádným zásahem ČNB oslaben a projevilo by se 

předpokládané posílení na hodnotu 24,90 CZK/EUR, dopad na prodejní cenu by byl 

následující: 

70 587 682 EUR * 24,90 CZK/EUR = 1 757 633 282 CZK 

1 757 633 282 CZK – 1 802 103 521 CZK =  - 44 470 239 CZK 
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prodeji výrobků 

1. Připravit porovnávací tabulku za 
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U takto posílené hodnoty kurzu je efekt zcela opačný a projevil se kurzovou ztrátou 

v hodnotě 44 470 239 CZK.  

Nejpravděpodobnější scénář 27,30 CZK/EUR: 

Nejpravděpodobnější varianta 27,30 CZK/EUR vychází z vyjádření guvernéra ČNB 

Miroslava Singera, že takto směrované kurzové intervence budou pokračovat i během roku 

2014, nedojde-li k dramatické změně situace, která by mohla kurzový výhled pro tento rok 

ovlivnit [26]. 

70 587 682 EUR * 27,30 CZK/EUR = 1 927 043 719 CZK 

1 927 043 719 CZK – 1 802 103 521 CZK = 124 940 198 CZK 

Podle výše uvedeného výpočtu je přínos pro exportéra z kroku centrální banky v podobě 

oslabené koruny velice významný, a to v podobě zvýšení tržeb z prodeje 29 ks 

nízkopodlažních obousměrných tramvají o 124 940 198 CZK. Tento pozitivní efekt 

zvýšených tržeb v podobě kurzového zisku umožní společnosti dosáhnout lepšího 

hospodářského výsledku, ze kterého může společnost zvýšit objem peněz na investice nebo na 

potřebný výzkum a vývoj pro udržení konkurenceschopnosti a zvyšování tržního podílu nejen 

v západních zemích. Na obrázku 16 je zobrazena pozice exportéra při posilování nebo 

oslabování kurzu koruny.  

 

Obr. 16 Pozice exportéra při posilování nebo oslabování kurzu koruny 

Pro další práci s uvedeným rizikem byla použita metoda PERT a provedena simulace 

Monte Carlo v aplikaci @RISK v prostředí MS EXCEL 2010 s počtem 10 000 iterací, která je 

graficky znázorněna na obrázku 17. Pro samotný výpočet je použita trial verze aplikace, což 

však nemá žádný vliv na omezení výpočtu. Metoda PERT byla zvolena z důvodu snadného 

modelování pravděpodobnostního rozdělení očekávané hodnoty a následné simulace metodou 

Monte Carlo. K výpočtu očekávané hodnoty metodou PERT je použit vzorec (1): 
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2 4 · 2 2

6
 

188469111 4 · 124940198 44470239

6
107293277   

Změna stavu rizika formou jeho kvantitativního vyjádření metodou PERT je poté 

zapsána v registru rizik projektu, včetně jeho vyčíslení (viz Tab. 4).  

Znaménko mínus před hodnotou znamená, že se toto riziko v podobě příležitosti podílí 

na snížení celkové rezervy na rizika o uvedenou očekávanou hodnotu. 

Tab. 4 Zkrácený výpis registru rizik 

 

Obvykle je simulace Monte Carlo používána k posuzování buď celého rozdělení 

výsledků, které by mohly nastat, nebo klíčových ukazatelů z rozdělení (např. 

pravděpodobnost stanoveného výsledku). Jako výsledky z provedené simulace Monte Carlo 

jsou obvykle prezentovány tyto dva základní výstupy: 

• Histogram, který ukazuje rozsah možných výsledků a zejména kolikrát byl 

výsledek dosažen. 

• S-křivka, která zobrazuje rozsah možných výsledků proti kumulativní 

pravděpodobnosti dosažení dané hodnoty. 

 
Obr. 17 Volatilita směnného kurzu – prodej/EPERT 

Opt. N Pes

F2a K
kolísání směnného 

kurzu

při prodeji výrobků dochází ke zvýšení 

výnosu díky platbám v EUR
-188 469 111 -124 940 198 44 470 239 -107 293 277
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Na obrázku 17 je provedena simulace metodou Monte Carlo s počtem 10 000 iterací 

aplikací @RISK. U provedené simulace Monte Carlo se vygenerované hodnoty pohybují 

okolo pomyslné křivky. Dolní toleranční mez 5 % představuje hodnotu -169,7 mil. CZK a 

horní interval toleranční meze 95 % představuje hodnotu -31,3 mil. CZK. Po provedené 

simulaci hodnot lze o kumulované pravděpodobnosti říci: 

a) pravděpodobnost, že výnos z prodeje bude 160,7 mil. CZK, je přibližně 10 %, 

b) očekávaný výnos z prodeje 107,3 mil. CZK odpovídá kumulovaná pravděpodobnost 

přibližně 50 %, 

c) pravděpodobnost, že výnos z prodeje nebude nižší jak hodnota 60,4 mil. CZK, je 

přibližně 85 %. 

Kvantifikace rizik pomocí simulačních technik přispívá k přesnějšímu modelování 

rizika. Oblast přirozené nejistoty představuje interval mezi 40% – 60%, kterou lze nejsnadněji 

určit z kumulativní distribuční funkce pravděpodobnostního rozdělení S-křivky. 

3.3 Vyhodnocení volatility měnových kurzů na nákup a prodej  

Proklamovaným cílem centrálních bank západních ekonomik je především stabilita 

vývoje a podpora ekonomiky. V posledních letech jsou však centrální banky vlivem 

prohlubující se ekonomické krize pod velkým tlakem. Pod vlivem těchto tlaků a ve snaze 

pomoci české ekonomice ČNB přišla v minulých letech o možnost tradičního uvolňování 

měnové politiky skrze úrokové sazby, které snížila na technickou nulu. ČNB ve snaze oživit 

domácí ekonomiku a zabránit dezinflačním tendencím poprvé od roku 2002 přistoupila 

v listopadu 2013 k přímé devizové intervenci s cílem oslabit kurz koruny na hranici kolem 27 

CZK/EUR. Po oznámení rozhodnutí ČNB následovalo téměř okamžitě oslabení kurzu koruny 

vůči euru o více než 4 %. Na obrázku 18 je zachycen vývoj kurzu v roce 2013 včetně 

listopadové devizové intervence, která prudce oslabila kurz koruny [28]. 
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Obr. 18 Vývoj měnového páru CZK/EUR  

Intervencí proti koruně očekává ČNB zvýšení konkurenceschopnosti zejména v oblasti 

průmyslu a snížení importu do ČR z důvodu nárůstu cen a tím i podporu domácím výrobkům. 

Na základě těchto očekávání vydala ČNB zlepšenou předpověď ekonomického růstu. Tab. 5 

zobrazuje prognózu ČNB s ohledem na provedené intervence. 

Tab. 5 Prognóza ČNB – scénář s intervencemi [23] 

 2013 2014 2015 

HDP (v %) -0,9 +2,1 +2,5 

kurz EUR/CZK 25,9 26,80 25,20 

 
Z výše uvedených výpočtů na nákup a prodej realizovaného projektu je zřejmé, že 

dopad kurzové intervence se na společnosti projevil pozitivně, ale pouze za předpokladu, že 

kurzové riziko u prodeje výrobků nebylo ošetřeno. Riziko v podobě nezajištěného kurzu u 

prodeje a následné příznivé okolnosti v podobě kurzových intervencí a oslabení kurzu koruny 

způsobily, že společnost dosáhne výrazně lepšího hospodářského výsledku v podobě vyšších 

tržeb z kurzových výnosů. 
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Slabší koruna na úrovni 27 CZK/EUR bude pro rok 2014 poměrně stabilní a případné 

změny výrazně mimo stanovený kurz se očekávají jen velmi vzácně. Pro exportní podniky je 

výhodné zajišťovat kurz v případě, pokud je koruna oproti rovnovážnému stavu slabší. 

Na konci roku 2014 pak budou z tohoto pohledu velmi výhodné podmínky pro zajištění 

kurzu. Pokud se exportní podniky v tomto období zajistí na delší časové období, budou takto 

zajištěné exportní podniky z oslabené koruny těžit nejen v roce 2015.  

Aby se oslabení koruny mohlo pozitivně promítnout do zvýšeného exportu nebo 

zvýšení tržeb, je nutné, aby ČNB tento proexportní krok držela delší dobu, min 1,5 roku [27]. 

Jedině v delším horizontu se může oslabená koruna pozitivně projevit ve formě vyššího 

exportu, tržeb a následně i v investicích, vyšší zaměstnanosti a spotřebě. 

Pro zvažování zajištění kurzového rozdílu je důležité sledovat vývoj inflace, inflační 

indikátory a chování centrální banky. Na základě změn chování centrální banky a vývoje 

inflace lze očekávat ustoupení centrální banky od prováděných devizových intervencí. 

Opuštění devizové intervence způsobí posílení kurzu a tím i vhodnou dobu pro zajištění 

kurzového rizika. Na obrázku 19 je zobrazen vývoj inflace za posledních 15 let [25]. 

 

Obr. 19 Vývoj inflace za posledních 15 let 

V případě přebytků EUR je vhodné v rozmezí 27,30 - 27,60 CZK/EUR nákup CZK a 

postupně budovat dlouhodobé zajištění proti posílení kurzu koruny, ze kterého bude 

společnost profitovat delší časové období podle zvolené formy zajištění.  

Ekonomický vývoj v roce 2014 poměrně srozumitelně naznačí, jaké bude načasování 

ukončení měnové politiky ČNB i způsob, jakým jej bude banka realizovat. Po opuštění 

dnešního režimu může být kurz koruny značně volatilní. 
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Závěr 

Ekonomické aktivity jednotlivých skupin lidí, bank a vlád se odehrávají v prostředí 

nejistoty s velmi rychlými globálními změnami. Podnikání na zahraničních trzích je spojeno 

s celou řadou specifických rizik. V krizovém a pokrizovém období se ukazuje, že znalost 

celkové situace na trzích je ještě důležitější než kdykoli dříve. Situace v konkurenčním 

prostředí je do značné míry stále ještě nová, a to jak v rovině globální konkurence mezi 

nadnárodními korporacemi, tak i v rovině kontinentální, národní nebo i regionální (v případě 

České republiky EU). Stále silnější konkurenční prostředí je důsledkem rozvoje podnikání, 

které je mnoha vládami silně podporováno a do značné míry i dotováno [15]. 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu a zhodnocení vlivu volatility směnných 

kurzů na nákup a prodej pomocí metodiky řízení rizik u konkrétního realizovaného projektu 

pro společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Pro zpracování metodiky řízení rizik byl 

použit případový projekt dodávky 31 ks nízkopodlažních obousměrných tramvají za téměř 

dvě miliardy korun. Zakázka byla rozdělena na vývoj, výrobu a dodání dvou prototypů, které 

dle smluvních podmínek budou předány zákazníkovi do konce února 2014 a zbylých 29 ks 

obousměrných nízkopodlažních tramvají bude předáno zákazníkovi do února 2015. 

Kurzová rizika vyplývají z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. Kurzové 

riziko lze charakterizovat jako možnost, že v důsledku vývoje kurzů měn bude muset účastník 

zahraničních ekonomických vztahů vydat více hodnot oproti původnímu předpokladu, že 

bude inkasovat relativně méně nebo že v důsledku změn devizových kurzů nedosáhne 

společnost svých podnikatelských cílů. Změna kurzu však může působit i na zlepšení 

dosahovaných výsledků oproti předpokladu. Kurzové riziko bývá největší u obchodů 

s dlouhými dodacími lhůtami a dlouhodobých kontraktů, u kterých není sjednána dodatečná 

možnost cenových úprav v závislosti na kurzovém vývoji. 

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na analýzu exportní a importní činnosti u 

konkrétního realizovaného projektu společnosti ŠKODY TRANSPORTATION a.s. Oslabení 

kurzu koruny se projevilo na nákupu vstupů společnosti velmi negativně. Pro ošetření 

kurzového rizika na nákup surovin, materiálu a hotových komponentů potřebných na 

realizovaný projekt dodávky 29 ks obousměrných nízkopodlažních tramvají bylo navrženo 



55 

zajištění kurzového rizika formou call opce z důvodu výše popsaného nejasného vývoje kurzu 

koruny. 

Call opce jsou nejvhodnější pro zajištění proti oslabení kurzu na delší časové období a 

garantují maximální kurz i v případě, že se oživení ekonomiky nedostaví a ČNB se rozhodne 

intervenční kurz ještě posunout. Současně call opce umožňují využít i posílení kurzu 

v případě, že se ČNB rozhodne kurzové intervence ukončit.  

Pro zvažování zajištění kurzového rozdílu u prodeje výrobků společnosti je důležité 

sledovat vývoj inflace, inflační indikátory a chování centrální banky. Na základě změn 

chování centrální banky a vývoje inflace lze očekávat ustoupení centrální banky od 

prováděných devizových intervencí. Opuštění devizové intervence způsobí posílení kurzu a 

tím i vhodnou dobu pro zajištění kurzového rizika. Ekonomický vývoj v roce 2014 poměrně 

srozumitelně naznačí, jaké bude načasování ukončení měnové politiky ČNB i způsob, jakým 

jej bude banka realizovat. Po opuštění dnešního režimu může být kurz koruny značně 

volatilní. 

Pro exportní podniky u prodeje svých výrobků je výhodné zajišťovat kurz v případě, 

pokud je koruna oproti rovnovážnému stavu slabší. Na konci roku 2014 pak budou z tohoto 

pohledu velmi výhodné podmínky pro zajištění kurzu. Pokud se exportní podniky v tomto 

období zajistí na delší časové období, budou takto zajištěné exportní podniky z oslabené 

koruny těžit nejen v roce 2015.  
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