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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce „Management rizik v průmyslovém podniku“ je vymezení úkolů a 

pozice řízení rizik v průmyslovém podniku. První část této práce se zabývá popisem 

základních pojmů, příčinami a prevencí rizik a rozdělením rizik. Druhá část je zaměřena na 

management rizik a jeho jednotlivé fáze: komunikace, konzultace a stanovení kontextu, 

identifikace, analýza, hodnocení, ošetření, řízení a závěrečné vyhodnocení rizik. V poslední 

části jsou na praktickém příkladu zobrazena vybraná rizika průmyslového podniku, která jsou 

doplněna o navržená preventivní opatření. 
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Abstract 

 

The aim of the thesis “Risk Management of Production Company” is a definition of the role 

and position of risk management of Production Company. The first part of this thesis 

describes the basic concepts, causes and prevention of risks and the distribution of risks. The 

second part focuses on risk management and its parts: communication, consultation and 

establishing the context, identification, analysis, assessment, treatment, management and final 

risk assessment. The last part is the practical example shows the selected risks in Production 

Company, which are supplemented by preventive measures. 
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Úvod 

  

 S rizikem se setkáváme každý den, hrozí každému z nás a „číhá“ na každém rohu. 

Může potkat jak jednotlivce (fyzické osoby), tak i právnické osoby, organizace nebo dokonce 

celý stát. Existuje celá řada rizik a liší se pouze v tom, co je jejich příčinou a na kolik jejich 

existence ohrožuje jednotlivé subjekty. Záleží na každém, jak se s rizikem vyrovná. Ve 

většině případů mají totiž rizika negativní dopady. Jen málokterá rizika způsobí výsledky 

pozitivního charakteru, které se dají chápat jako příležitosti k něčemu novému. 

 

 Jednotlivci se, například, může přihodit dopravní nehoda, odcizení jakéhokoliv 

předmětu nebo požár nemovitosti. U podniku mohou rizika představovat poměrně větší 

nebezpečí než u jednotlivce. Podnik čelí nejen rizikům s negativními důsledky – hrozbami 

(havárie, požár, krádež), ale i rizikům spojeným s podnikáním.   

  

 Problematika managementu rizik je značně obsáhlá a podle svého zaměření i často 

velmi odlišná. Správně zvolený management rizik může výrazně ovlivnit vývoj průmyslového 

podniku. V dnešní době čím dál více podniků čelí mnoha různým rizikům a je třeba, aby se na 

ně každý podnik snažil zaměřit a dokázal se s nimi vhodně vypořádat. 

 

 Cílem mé bakalářské práce je vymezení úkolů a pozice řízení rizik v průmyslovém 

podniku. Na pozitivních či negativních příkladech z praxe je potvrzen jeho význam.  V první 

části budou představena teoretická východiska problematiky a ve druhé části budou tyto 

poznatky aplikovány v prostředí průmyslového podniku. 

 

  Zdrojem informací této bakalářské práce je především doporučená odborná literatura, 

která je doplněna vlastními poznatky a informacemi přímo z vybraného průmyslového 

podniku. 
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1 Management rizik 

  

 Management rizik je nedílnou součástí správného řízení projektů. Jedná se o oblast 

řízení zaměřující se na analýzu a následné snížení rizika pomocí různých metod a technik 

prevence rizik, které eliminují existující rizika nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko. 

Riziko je všudy přítomným a charakteristickým průvodním jevem fungování organizací. Dá 

se říci, že řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž 

cílem je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich 

dopad. Účelem řízení je předejít problémům – negativním jevům, vyhnout se krizovému 

řízení a zamezit vzniku problémů. Jedná se o proces, při kterém se subjekt řízení snaží 

zamezit působení již existujících nebo budoucích faktorů a navrhuje případná řešení, která 

pomáhají minimalizovat účinek nežádoucích vlivů. 

 

1.1 Základní pojmy 

 Do základních pojmů jsou zařazeny pojmy „ management“ a „riziko“. 

 

1.1.1 Management 

 Český význam tohoto pojmu je řízení. Tento pojem bývá velmi široce definován. 

Známou definicí je ta, která říká, že management je proces tvorby a udržování prostředí, ve 

kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů [4]. 

Management není jednorázová činnost, je složena z mnoha kroků, funkcí a procesů.  Výraz 

„management“ v sobě ukrývá tyto tři základní významy: 

 Mezi první patří systém managementu, který má především svoji správnou organizaci, 

strukturu, funkci, strategii, aplikované metody a spoustu dalších znalostí a dovedností 

potřebných k řízení.  

 Dalším významem jsou funkce, procesy a činnosti uskutečňující se v rámci řízení. 

Patří sem řízení realizačních procesů, rozhodování, plánování, informování, 

kontrola, organizování, vedení, analyzování, dokumentování atd.    

 Posledním významem jsou osoby nebo instituce zabývající se řízením a vedením 

(příp.  správou). Jsou zodpovědné za veškeré procesy a mají k tomu i potřebné 

pravomoci [10]. 
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1.1.2 Riziko 

 Výraz rizika pochází údajně ze 17. století, z italského slova „risico“ a souvisí s lodní 

plavbou, kde bylo označováno úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Jednalo se 

především o odvahu nebo nebezpečí, kdy riskování znamenalo odvážit se něčeho neznámého. 

 V dnešní době představuje nebezpečí něco jiného a ve velké míře souvisí i s hrozbou. 

Riziko v sobě ukrývá nejistotu z budoucí situace, která může mít  kladný nebo i záporný 

výsledek. Obvykle v riziku vidíme možný negativní vývoj, případně skutečnost, že ke 

kladnému výsledku nedojde. Dá se také vyjádřit jako ztrátová funkce – něco, co v bližší nebo 

vzdálenější budoucnosti ohrozí jakýmkoliv způsobem subjekt, jeho existenci, výsledky 

hospodaření nebo postavení na trhu. Největší riziko prakticky hrozí každé organizaci 

v souvislosti se změnami. Každá změna totiž sebou přináší i určité riziko, že požadovaného 

výsledku nebude dosaženo. Bez dobře provedené změny se úspěch očekávat nedá.    

 

Existuje mnoho definic, kterými se dá riziko vysvětlit: 

 variabilita možných výsledků nebo jejich nejistota, 

 odchýlení výsledků skutečných od očekávaných, 

 nebezpečí negativní odchylky od předpokládaného cíle, 

 nebezpečí chybného rozhodnutí, 

 možnost vzniku ztráty popřípadě zisku, 

 neurčitý vývoj hodnoty. 

 

 Souhrnně lze tedy říci, že „riziko je možné nebezpečí (tj. možný stav vzniku újmy) pro 

chráněné zájmy a důraz je na slovo „možné“, kdežto samotný výraz „nebezpečí“ označuje 

jistou aktuální újmu pro chráněné zájmy“ [12]. 

 Obecná definice rizika je uvedena jako „jakákoli nejistota, která, pokud se vyskytne, 

může ovlivnit jeden nebo více cílů“ [5]. 

 

1.2 Norma ISO 31000:2009 – vznik a charakteristika 

 Tato norma je nejaktuálnější obecně zaměřenou normou pro management rizik vydaná 

v listopadu roku 2009. V českém jazyce byla vydána v říjnu o rok později jako ČSN ISO 

31000:2009 i s doplňujícím slovníkem. Norma má za úkol stanovit principy pro efektivní 

management rizik pro všechny podniky a organizace. Vznik této normy nebyl jednoduchou 

záležitostí. Přípravou a schvalováním normy se mezinárodní pracovní skupina zabývala již od 
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roku 2006, zásadní připomínky první verze proběhly v roce 2008, finální zpracování a 

následné schválení vyšlo v již zmiňovaném roce 2009. Původně norma vychází z australské 

normy (společné s Novým Zélandem) ANZ 4360 z roku 2004. Dalo by se říci, že se prakticky 

stala její aktualizací. 

 

Zavedení této světové normy má umožnit přínosy, které jsou následující: 

 Zvýšení pravděpodobnosti dosažení cílů, přidání odvahy k proaktivnímu vedení, 

identifikace a ošetřování rizika v celé organizaci, zvýšení identifikace příležitosti nebo 

hrozby, soulad s požadavky zákonů, předpisů a mezinárodních norem, lepší možnost 

finančního vykazování, lepší organizace řízení, vytvoření spolehlivé základny pro plánování a 

rozhodování, důvěryhodnost pro angažované strany, správné rozmístění a využití zdrojů pro 

ošetření rizik, minimalizace ztrát, zlepšení funkčnosti a efektivnosti v provozu, pozvednutí 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence ztrát, nové principy učení a pružnost 

organizace [3]. 

 

1.3 Strategie managementu rizik 

 Strategické řízení je oblast řízení zaměřená na dlouhodobé plánování. Zajišťuje, že se 

věci nedějí náhodně, ale podle předem naplánovaných a dlouhodobých záměrů. Slouží pro 

přenášení veškerých požadavků vlastníků na management organizace a také pro uspořádání, 

sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech oblastech organizace. 

Strategické řízení je klíčovou a nejvyšší manažerskou činností, kde se slučují všechny 

manažerské funkce. Je to jeden z nejdůležitějších pilířů řízení a vytváří kostru celkového 

řízení každé organizace. Formulují se zde pravidla fungování, priority a oblasti směřování. 

 Celý proces strategického řízení probíhá ve čtyřech základních fázích – „strategický 

cyklus“: 

 Formulace – mise organizace, její vize a strategických cílů. 

 Plánování – vytvoření strategického plánu a harmonogramu realizace. 

 Realizace – omezení zdrojů, realizace projektů, aktivit a opatření k naplnění cílů. 

 Kontrolování – monitoring stavu a vyhodnocení strategie [9]. 

 

 Strategie je jedním z výstupů strategického řízení. Zpravidla se jedná o formalizovaný 

dokument, který obsahuje popis prvních dvou fází strategického cyklu. Tedy o popis mise 

organizace, její vize a strategických cílů a následného harmonogramu realizace. Vždy by měla 
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existovat pouze jedna hlavní strategie, která určuje celkové směřování organizace nebo 

podniku. 

 

1.4 Metodika managementu rizik 

 Volba metodiky pro řízení rizika je klíčová. Pro podniky a organizace, které přistupují 

k řízení rizik nesystematicky, laxně a intuitivně, může dopadnout řízení docela neúspěšně. 

Vedení podniku neustále čelí různým překvapením, např. nevhodně navrženému řešení 

projektu, chybějící nebo neurčité specifikaci, neustálým změnám v návrhu produktu, 

nekvalitním smluvním vztahům partnerů a dalším, které vedou ve svém důsledku 

k nedodržení smluvních dodacích termínů nebo i překročení nákladů. Negativním dopadem se 

může stát ztráta důvěry zákazníků, pro které je spolehlivost a loajalita dodavatele pro jejich 

podnikání velmi důležitá.  

  

 Z přínosů metodiky managementu jsou zde uvedeny tři hlavní, na které podnik klade 

největší důraz: 

 Před vstupem do „projektu“ je možnost identifikace a posouzení možných rizik a po 

zhodnocení se lze rozhodnout, zda do „projektu“ vstoupit či nevstoupit a za jakých 

podmínek. 

 Již v průběhu plánování a realizace „projektu“ je možné zpracování odhadu vlivu 

rizika na náklady a smluvní termíny plnění. Dodatečně lze provést potřebné změny se 

souhlasem obou smluvních partnerů. 

 Zvýšení spolehlivosti předpovědi hrubé marže z „projektu“ a tím i předpokládané 

hospodářské výsledky podniku. 

 

 Metodiky pro management rizik začaly být zpracovávány až počátkem devadesátých 

let. V současné době jsou metodiky k dispozici buď jako vydané normy nebo i v knižní 

podobě, které přinášejí vlastní metodiky nebo rozpracovávají různé oblasti rizika. Nyní 

následuje popis částí, které metodiky managementu rizik obvykle obsahují: 

 Principy a cíle managementu rizik, zaměření a rozsah managementu rizik a hlavní 

pojmy. 

 Rámec managementu rizik popisující postavení managementu rizik v organizaci a 

postup implementace managementu rizik. 

 Proces managementu rizik a jeho kroky, resp. fáze, suprocesy [9].  
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 Důležitou součástí metodik je určení procesů managementu rizik. Pro větší 

přehlednost, orientaci a lepší řízení procesu se hierarchicky dělí na dílčí procesy, které mohou 

být dále rozčleněny na další dle potřeby. Procesy managementu rizik je lepší rozdělit na fáze, 

které označují první úroveň a na etapy, které jsou druhou úrovní, podřízenou fází. Největší 

význam mají fáze, které se po ukončení podílejí na hodnocení dosažených výsledků, a na 

jejichž základě je možné provést případné změny. 
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2 Rizika 

  

 Každá činnost s sebou nese určitá rizika. Je důležité si je nejprve odhadnout, případně 

i vyčíslit. Většině rizik se dá ale předcházet správným rozhodováním a prováděním patřičných 

opatření, která vedou k eliminaci nebo alespoň snížení hrozícího rizika. 

 

2.1 Míra rizika 

 V souvislosti s analyzováním rizika se užívá spíše výrazu pravděpodobnost ztráty, což 

znamená, že by mohlo dojít k nějaké negativní nečekané události s nežádoucími následky, 

například k dopravní nehodě. V tomto případě riziko představuje nejistotou a 

nepředvídatelnou věc. Pravděpodobnost výskytu nežádoucí události může vyjadřovat i 

závažnost neboli míru negativních důsledků. Kritérium rizikovosti je důležitým faktorem při 

hodnocení procesů a faktorů. Charakterizuje je převážně z hlediska spolehlivosti, ohrožení 

bezpečnostních, kvalitativních nebo výkonových parametrů již probíhajících procesů. Dále 

z hlediska vzniku nežádoucích událostí vyvolané daným procesem nebo faktorem a 

závažnosti možných následků.  

 V některých publikacích je uveden obecný vzorec pro kvantifikaci rizika v podobě 

R=p*N, kde R znamená riziko, p vyjadřuje pravděpodobnost nebezpečné události a N 

potenciální následky [9]. 

 Velikost rizika si člověk mnohdy uvědomuje až po nějaké katastrofické události, která 

má nesčetné škody. Nemusí být přitom součástí katastrofy, ale jen přihlížející osobou.   

 

2.2 Příčiny a prevence rizik 

 Tímto termínem se dá vyjádřit kombinace nebezpečných faktorů čili faktorů selhání. 

Zdroji rizika jsou především podmínky, vlastnosti, události a vlivy, které mohou vést 

ke vzniku nebezpečné situace nebo nežádoucí události. Je to nebezpečná vlastnost 

nebezpečného činitele. Prvek, který sám nebo s působením jiného činitele má vnitřní 

potenciální schopnosti způsobit riziko.  

 Zdrojem rizika může být nebezpečně se chovající člověk, rizikové technické zařízení, 

pracovní postup (technologie), nebezpečná látka (výbušná, hořlavá, toxická apod.) nebo 

energie (elektrická, kinetická, tepelná atd.). Ale také rizikové pracovní a procesní podmínky 

(ergonomické, psychosociální, bezpečnostní), organizace práce, nadměrná zátěž, nedostatečné 
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schopnosti, deficit informací, meziosobní vztahy a další faktory snižující samostatně nebo 

v kombinaci spolehlivost lidské a technické složky [10]. 

 Metody prevence rizik zahrnují různé techniky a metody řízení, které pomáhají 

zbytečným nebo předvídatelným rizikům. Zahrnuje všechny metody, které jsou schopny 

zvyšovat kvalitu a tím umožňují snížit jiná rizika. Patří sem metody plánování, prognózy a 

využívání nejlepších zkušeností.  

  

 Plánování je velmi klíčovou manažerskou funkcí. Podle časového horizontu, ve 

kterém se plánování odehrává, se rozlišuje na strategické, taktické a operativní. 

 Strategické plánování je klíčové pro dlouhodobé směřování organizace, pro 

marketing, pro rozhodování o investicích, pro rozvoj lidských zdrojů nebo pro 

výzkum a vývoj. 

 Taktické a operativní plánování se využívá v oblastech organizace, kde dochází 

k silným tokům zdrojů, zejména tedy finančních nebo materiálových. 

 

 Dlouhodobým předvídáním vývoje se zabývá prognózování. Prognóza umožňuje 

předvídat budoucí vývoj různých subjektů, např. organizace, společnosti, ekonomiky apod. 

Cílem prognózy je získání představy o budoucím stavu, která je založená na racionálních 

způsobech předvídání. Získané předpovědi mají velký význam pro strategické řízení, řízení 

rizik nebo plánování. 

 

2.3 Snižování rizika 

 S existencí rizika se musí počítat nejen v podnikání, ale i při řízení jakýchkoliv jiných 

složitějších subjektů. Pro snížení rizika lze použít následujících metod: 

 Ofenzivní řízení – v podniku se vyznačuje především správnou volbou rozvojové 

strategie, dále prevencí a rozvojem silných stránek a snahou rychlé reakce na změny 

vnitřního a vnějšího prostředí. 

 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer) – možným způsobem 

přesunu je uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin za předem 

stanovené pevné ceny (eliminace cenových rizik), přesun problému technické inovace 

výroby na spolupracující organizaci, leasing nebo odkupy pohledávek (faktoring, 

forfaiting). 
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 Diverzifikace – základním cílem je rozložení rizika na co největší základnu. Např. 

rozšíření výroby o produkci dalších druhů výrobků, tak aby důsledky poklesu 

poptávky po jednom druhu produktu byly kompenzovány zvýšením poptávky po 

jiném druhu produktu. 

 Pružnost organizace – v průběhu výroby nebo služby umožňuje eliminovat důsledky 

výskytu určitých rizik. Organizace je schopna rychle reagovat na změny trhu. 

 Sdílení rizika – riziko se rozděluje mezi několik účastníků podnikatelské činnosti. 

Důvodem pro sdílení jsou např. vysoké náklady na realizaci určitých projektů. Za 

snížení rizika organizace zaplatí snížením případného zisku. 

 Vytváření rezerv – rezervy jsou aktiva určená pro použití za mimořádných okolností 

a pomáhají snížit rizika především v oblasti podnikání a veřejné správy. 

 

2.4 Druhy rizik 

 Existuje celá řada druhů, proto je pro správné hodnocení rizika nutné poznání 

klasifikace jednotlivých druhů rizika. Jednotlivé druhy rizik můžeme klasifikovat následovně: 

 

2.4.1 Základní druhy rizik 

 Mezi základní druhy rizika patří: 

 Podnikatelské riziko – riziková situace spojující nebezpečí neúspěchu s nadějí na 

úspěch (prospěch). Můžeme ho chápat jako nedílnou součást ekonomické aktivity. Do 

tohoto rizika řadíme především dynamické ekonomické veličiny jako je změna cen 

materiálu, práce nebo energií. 

 Čisté riziko – riziko, při kterém existuje možnost vzniku převážně nepříznivých 

situací neovlivnitelných činnostmi člověka, a které se ve většině případů nedá dopředu 

stanovit, např. havárie nebo přírodní katastrofy. 

 

2.4.2 Rizika podle výskytu 

 Riziko se může vyskytnout kdekoliv, ale mezi hlavní dělení patří: 

 Vnitřní rizika – vztahují se k faktorům uvnitř firmy. Může se jednat např. o rizika 

výzkumně – vývojová, resp. technicko – technologická spojená s výzkumem a 

vývojem nových výrobků a technologií nebo rizika spojená se selháním pracovníků. 
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 Vnější rizika – vztahují se k podnikatelskému okolí, kde firma podniká. Jejich 

zdrojem jsou externí faktory, které se člení na makroekonomické (v podobě 

ekonomického, sociálního, technicko – technologického a ekologického okolí) a 

mikroekonomické (dodavatelé a odběratelé, konkurence). 

 

2.4.3 Rizika podle věcné náplně 

 Velmi významné a bohaté je dělení rizik dle věcné náplně. Z tohoto hlediska se 

obvykle rozlišují na následující rizika: 

 Ekonomické a finanční riziko – pojem zahrnující riziko ovlivňující ekonomické 

výsledky podniku. Jsou to hlavně rizika spojená s hospodařením a řízením ekonomiky 

v podniku. Vnitřní rizika podniku mohou být způsobena nevhodným finančním 

řízením včetně důsledků s ním spojených (ztráta, platební neschopnost nebo problémy 

s likviditou), nesprávným nastavením systému vnitropodnikového řízení a nevhodné 

řízení ostatních oblastí podniku. Za vnější rizika jsou považovány především 

podmínky podnikání – politické, legislativní, obchodní, tržní a ekonomické. Tento 

druh rizika patří mezi nejvýznamnější. 

 Technicko – technologické riziko – riziko způsobené používáním nových, 

nevyzkoušených technologií nebo technických zařízení či výrobních prostředků. Tato 

rizika existují díky neustálému rozvoji a inovacím a vznikají v důsledku zavádění 

nových produktů na trh. 

 Výrobní (provozní) riziko – riziko plynoucí z výpadku plynulého provozu nebo 

poruchy, které může ohrozit průběh výrobního procesu a jeho následného výsledku. 

Mezi tato rizika se řadí např. výpadek elektrické energie, poruchy a havárie, které 

mohou způsobit např. výrobu zmetků nebo úplné zastavení výroby. Dále sem patří i 

nedostatek materiálu či pracovních sil. 

 Tržní riziko – riziko spojené s úspěšností uplatnění výrobků či služeb podniku na 

trhu, respektive u zákazníků. Také se sem dá zařadit poptávková a prodejní rizika, 

která se týkají preference spotřebitelů a chování konkurence. 

 Projektové riziko – riziko, které může způsobit obecné škody. Každý projekt je 

jedinečný, má určené časové hranice a je závislý na lidských, materiálních a 

finančních zdrojích. Všechny projekty jsou svázány možným rizikem. Úspěšnou 

realizací projektu se zabývá řízení projektů. Projektové řízení představuje ověřené a 

popsané postupy, organizované úsilí řešící komplexní realizaci a řízení vymezeného 
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souboru činností. Účelem projektového řízení je zajištění efektivního řízení činností 

tak, aby splnilo kladené požadavky a přineslo předpokládaný výsledek a užitek. 

Projektové řízení se týká převážné většiny organizací. Formou projektu se dají 

realizovat různé typy dodávek (zboží, služba) zákazníkům nebo různé aktivity. Jde 

například o stavební firmy, podniky zaměřené na kusovou výrobu nebo firmy 

zabývající se informační technologií, které realizují implementace různých 

informačních a komunikačních technologií. 

 Bezpečnostní riziko – riziko spojené s bezpečností osob, aktiv a informací. Správné 

řízení bezpečnosti musí zajistit bezpečný provoz a zamezit těmto rizikům a hrozbám, 

jako jsou ohrožení či poškození života a zdraví, hmotných a nehmotných aktiv 

organizace. 

 Sociální riziko – riziko ovlivněné chováním a jednáním lidí. Jedná se především o 

manažerské riziko, které souvisí s nevhodným rozhodováním manažerů a majitelů 

podniků. Dále sem patří sociálně – patologické riziko, které představuje různé 

podvody a krádeže. Skupinová hrozba znamená masovou migraci z míst se špatnou 

hospodářskou situací nebo před přírodními katastrofami. 

 

2.4.4 Rizika podle možnosti ovlivnění 

 Z hlediska ovlivnitelnosti se rizika dají rozdělit na následující: 

 Ovlivnitelné riziko – riziko, které se dá odhadnout a tím snížit nebo úplně eliminovat, 

resp. snížit pravděpodobnost vzniku či rozsahu možných nepříznivých situací. 

 Neovlivnitelné riziko – riziko, u kterého není možnost působit na příčinu vzniku, ale 

lze alespoň přijmout potřebná opatření snižující nepříznivé následky těchto rizik (např. 

formou zajištění nebo pojištění). Do těchto rizik patří především přírodní události 

nebo makroekonomické změny. 
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3 Jednotlivé fáze managementu rizik 

 

 Fáze managementu rizik určují jednotlivé kroky ke správnému a úspěšnému procesu 

projektu v podniku. V této kapitole bude postupně představeno sedm fází – komunikace, 

konzultace a stanovení kontextu managementu rizik, identifikace rizik, jejich následná 

analýza, hodnocení rizik, ošetření rizik, řízení rizik a závěrečné vyhodnocení. 

 

3.1 Komunikace, konzultace a stanovení kontextu managementu rizik 

 První fáze managementu rizik je velice důležitá. V této fázi fyzické osoby nebo 

organizace určují cíle, vnitřní a vnější parametry, stanovují rozsah a kritéria rizik pro další 

fáze. 

 

3.1.1 Cíle, zásady a postup 

 Cílem této fáze je stanovení klíčového cíle projektu, souvislosti projektu s interním a 

externím prostředím, shromáždit podklady a informace k projektu a zkušenosti z obdobných 

projektů a určit rozsah managementu rizik a účastníky procesu managementu rizik podle 

charakteru prováděného projektu [9]. 

 V této fázi je nejdůležitější posouzení, jak moc je projekt pro podnik významný a do 

jaké míry je rizikový. V závislosti na tom se určí vhodná osoba – manažer projektu. Manažer 

projektu je osoba, která má potřebné kompetence k řízení rizik (znalosti, dovednosti, sociální 

zralost) a je zodpovědná za celý proces. Manažer rizik musí mít k dispozici potřebné lidské 

zdroje (tým lidí, který se bude zabývat touto prací a musí mít na ni čas) a finanční prostředky 

pro zajištění samotného procesu [13]. 

 

Pravomoci a odpovědnosti manažera rizik jsou zejména: 

 řízení celého procesu a zajištění jeho funkčnosti, 

 vedení a řízení týmu, který provádí jednotlivé kroky managementu rizik,  

 navrhování způsobů a forem komunikace,  

 zpracování plánu managementu rizik, 

 informování příslušných orgánů o tom, jak proces managementu rizik probíhá, 

 spolupráce s auditory a s dalšími kontrolními orgány [13]. 
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 Manažer rizik společně s týmem na základě stanovených cílů vypracuje plán 

managementu rizik, což je dokument, který obsahuje následující body: 

 Stručný souhrn cílů projektu a postupů, zodpovědnosti a předběžný odhad nákladů. 

 Frekvence realizace částí procesu managementu rizik, tj. posouzení rizik, ošetření 

rizik, monitorování a přezkoumávání rizik, včetně frekvence kontrolních dní procesu. 

Kontrolním dnem se rozumí schůzka s nadřízenou osobou, která dohlíží na realizaci 

procesu. 

 Stanovení rozsahu dokumentace o realizaci procesu a způsobu jejího zpracování. 

 Určení hranice pro toleranci rizik (hodnota RPN – hodnota priority rizika) bez nutnosti 

ošetření – stanovení hodnoty RPN jako hranici zohledňující rizika, která se budou 

ošetřovat a která ne. 

 Souvislost i s ostatními akcemi, které probíhají v rámci procesu, např. vzdělávání, 

financování nebo investiční akce. 

 

 Velmi důležitými prvky celého procesu managementu rizik jsou komunikace a 

konzultace. Probíhají po celou dobu procesu za účasti zainteresovaných osob, tj. od první do 

poslední fáze procesu. Cílem je zabránit tomu, že nebudou identifikována některá důležitá 

rizika, a zároveň zajistit, že rizika budou objektivně a správně vyhodnocena a ošetřena.  

 Komunikace a konzultace mezi zúčastněnými osobami jsou obvykle zajištěna 

prostřednictvím pracovních jednání jednotlivých osob či organizací i napříč jednotlivými 

úrovněmi, během kontrolních dnů procesu, prostřednictvím zpracovávané dokumentace o 

průběhu procesu. 

 

3.1.2 Vstupní údaje 

 Veškeré studie vztahující se k projektu, pokud byly zpracovány. Základní informace 

zpracované projektovým manažerem a jeho týmem ve fázi tvorby koncepce a plánování 

projektu (charta projektu, která popisuje účel projektu, účastníky, motivaci, hlavní cíle a 

pravidla managementu, dále popis rozsahu prací, popis produktu, struktura činností, 

harmonogram, rozpočet, peněžní toky, plán komunikace, plán personálního obsazení, plán 

nákupu, známá omezení platná pro projekt a známé předpoklady použité při tvorbě záměru a 

plánu projektu). Dále organizační pravidla, směrnice, informace z báze znalostí o projektech 

podobného charakteru a závěrečné zprávy. Z vnějších informací jsou to převážně obchodní 
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informace a informace o trhu (poptávka, zadání a podmínky výběrového řízení, informace o 

zákazníkovi, partnerech, dodavatelích, analýza konkurence) [9]. 

 

3.1.3 Metody stanovení kontextu 

 Pro určení této fáze je možno použít dvou následujících metod – metoda šesti otázek 

(6W) a určení rolí a odpovědností. 

 

Metoda šesti otázek (6W) 

 Tato metoda je vhodná pro posouzení úplnosti podkladů a dokáže efektivně poukázat 

na chybějící, neúplné údaje a informace. Dokáže nalézt i rozpory v zadání projektu. Pořadí 

šesti otázek je popsáno následně. V kroku (kdo) jsou hledaní iniciátoři a pozdější hráči, kteří 

definují své motivy (proč) k provedení projektu. Na jejich základě je potřeba posoudit zadání 

pro produkt (co), ať už se jedná o fyzický produkt, službu nebo proces. Ze zadání projektu lze 

navrhnout potřebné činnosti a jejich vazby (jak), dále také lze určit potřebný zdroj (s čím) a 

nakonec i časové plány (kdy) [7]. 

 

Určení rolí a odpovědností 

 Určení rolí a odpovědností je velmi důležitým úkolem. Rozdělení kompetencí je třeba 

dát všem na vědomí, aby každý věděl, co je jeho povinností a za co bude zodpovědný. 

Základní odpovědnost samozřejmě nese manažer projektu a jeho členové týmu. 

 Seznam sedmi hlavních účastníků procesu managementu rizik je uveden i 

s následnými rolemi a odpovědnostmi následovně: 

 Sponzor projektu – celkově zodpovídá za projekt a dosažení zvolených cílů, je 

vrcholovým vlastníkem rizik projektu, zajišťuje zdroje a finance, přijímá důležitá 

rozhodnutí, uvolňuje rezervy a informuje o stavu rizik. 

 Manažer projektu – odpovídá za provedení projektu, splnění jeho cílů a přímo řídí 

projekt. 

 Manažer rizika – dohlíží na proces a připravuje plán managementu rizik, pomáhá a 

aktivně se zúčastňuje na všech fázích procesu. 

 Vlastník rizika – zodpovídá za konkrétní riziko, připravuje odezvy a akce pro určité 

riziko. 

 Vlastník akce – provádí akce, které mu přidělí vlastník rizika. 

 Členové projektového týmu – aktivně se účastní na procesu managementu rizik. 
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 Ostatní zainteresované osoby – jsou v potřebné míře zapojeni do procesu a mohou být 

i příčinou rizik a prostředkem jejich ošetření [6]. 

 

3.1.4 Výstup fáze 

 Výstupem z této fáze je vytvoření plánu managementu rizik, formální schválení pro 

další činnosti na projektu, doplněné informace k projektu, vyhledané zkušenosti a poznatky 

z předešlých projektů a metodiky a standardy podniku vztahující se k projektu. 

 

3.2 Identifikace rizik 

 Tato fáze spočívá ve zjištění a strukturované evidenci významných potenciálních rizik 

a jejich klasifikaci do určených klasifikačních skupin. 

 

3.2.1 Cíle, zásady a postup 

 Cílem této fáze je nalezení co největšího počtu rizik v projektu, porozumění jejich 

podstatě a umění je správně popsat. Důležitou zásadou v této fázi je zapojit do procesu co 

možná nejvíce zainteresovaných osob. Hlavní je nezapomenout zejména na zákazníka nebo 

interního příjemce výsledků, přímého uživatele výsledků projektu, klíčového dodavatele, 

externí a interní experty. Všechna identifikovaná rizika se musí zaznamenat a uchovat 

v záznamech po celou dobu trvání projektu, až do jeho ukončení. 

 V této fázi se nejprve připraví již nashromážděné podklady a podle určeného rozsahu 

managementu rizik pro určitý projekt se vyberou vhodné metody pro identifikaci rizik. Dále 

následuje vlastní aktivita hledání rizik podle vybraných metod. Vyhledaná rizika se průběžně 

dokumentují a to do registru rizik, kde se vyplní pouze název a základní popis rizika. Registr 

rizik slouží aktérům jako základní soubor rizik, u kterého si musí každý určit, která z rizik 

jsou pro něj adekvátní či relevantní. Následně se posoudí kompletnost rizik, nejlépe při 

konzultacích projektového týmu. Pokud se zjistí nějaká chybějící rizika, je potřeba je zpětně 

doplnit. Posledním krokem této fáze je první návrh vlastníků rizik, tedy těch, kteří se budou 

v budoucnu zabývat analýzou rizika a dalšími řešeními. 
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3.2.2 Vstupní údaje 

 Mezi hlavní vstupní údaje patří především plán managementu rizik, který byl 

zpracován v předešlé fázi a veškeré dostupné informace o projektu. 

 

3.2.3 Metody identifikace rizik 

 Metod pro identifikaci rizik existuje spousta, proto budou uvedeny pouze některé 

z nich. 

 

Doporučený model rizika 

 Model je v základní vazbě příčina – riziko – účinek. Pro příčinu, riziko a účinek 

v tomto modelu platí: 

 Příčina – považuje se za skutečnosti existující v projektu a jeho okolí, které již nastaly 

nebo teprve nastanou se 100% pravděpodobností. 

 Riziko – reprezentuje nejistotu, riziko nastane s menší pravděpodobností než 100%. 

 Účinek – dostaví se podmíněně, tedy pouze v případě, že riziko nastane [11]. 

 

Hlavní skupiny rizik – třídník rizik 

 Hlavní skupiny rizik byly vytvořeny na základě praktických zkušeností autorů, 

s přihlédnutím na již dříve používané způsoby kategorizace rizik (viz Tab. 1). 

 

Tab. 1 Hlavní skupiny rizik [9] 

 

ID Název Popis 

F Finanční  
Financování a cash-flow, záruky za platby, směnný kurs, inflace, daně, 

dotace, sazby 

G 
Garance a 

servis 
Veškeré podmínky záruky a servisu, provozní nebo celoživotní náklady 

L 
Legislativní, 

právní 

Regulace, cla, průmyslová práva, škody, pokuty, vandalismus, smlouvy a 

odstoupení od nich 

M Manažerská 
Harmonogram, projektový tým, kvalifikace, vztah k organizaci podniku, 

management projektu 

N Nákup Výběr dodavatelů, podmínky nákupu subdodávek i materiálu 

O Obchodní Strategie, trh, zákazní, zadání a obchodní podmínky, cílová země 

T Technická 
Definice a parametry produktu, vývoj, normy, výroba, zkoušky, balení a 

přeprava 
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Vybrané metody 

 Vybrané metody slouží především k získávání informací, některé z nich mají 

univerzální použití a jiné z nich použití speciální.  

 Brainstorming – nejčastěji využívaná a nejefektivnější metoda pro získávání informací 

a hledání rizik projektu. Metoda zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané 

téma. Tyto nápady vyvolávají další nápady a myšlenky členů ve skupině. 

 Provedení „Pre-Mortem“ – principem této metody je, že členové skupiny jsou 

požádáni, aby si představili, že projekt je již neúspěšně ukončen. Úkolem skupiny je, 

aby vyjádřili svůj názor, proč se projekt nepodařil podle plánu.  

 SWOT analýza – metoda, s jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a 

slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené 

s určitým projektem. 

 Metoda Delphi – metoda, která probíhá formou písemné komunikace. Je zaměřena 

zejména na externí odborníky, kteří jsou pro přímý rozhovor nedosažitelní. Cílem je 

získání společného názoru odborníků. 

 Dotazníky, rozhovory, diagramy, atd. 

 

3.2.4 Výstup fáze 

 Výstupem z této fáze je seznam identifikovaných rizik, který je k dispozici v registru 

rizik, diagramy a další výsledky analýz a doplněné podklady k projektu. 

 

3.3 Analýza rizik 

 Analýza rizik je základním procesem v managementu rizik a je nutnou podmínkou pro 

rozhodování o riziku. Účelem analýzy rizik je neustálé zjišťování potenciálního rizika neboli 

identifikace potencionální příčiny selhání a nehod, jejich pravděpodobnost uskutečnění, 

následný dopad a jejich závažnost. Analýzy rizik poskytují nenahraditelné podklady pro 

včasnou a efektivní prevenci před nežádoucími událostmi [15]. 

 

3.3.1 Cíle, zásady a postup 

 Analýza rizik by měla stanovit, v jakém rozsahu mohou tato rizika ovlivnit cíle 

projektu a vyhodnotit priority jejich dalšího šetření. Postup v této fázi závisí na typu a 

charakteru projektu, důležitosti a rizikovosti pro podnik. Dalším faktorem může být i počet 
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identifikovaných rizik v předchozí fázi. Cílem fáze je bližší analyzování rizika, určení jejich 

vzájemné vazby a ohodnocení jednotlivých rizik, buď kvalitativně (pomocí stupnic - S) nebo 

kvantitativně (numericky - N) nebo kombinací obojího (SN). Poté zhodnotit celkové riziko 

projektu a stanovit priority pro ošetření rizik, zejména vyčlenit rizika, která jsou tolerovatelná 

bez nutnosti ošetření [9]. 

 

3.3.2 Vstupní údaje 

 Mezi vstupní údaje této fáze patří zejména poklady shromážděné v předcházejících 

fázích, plán managementu rizik a registr rizik obsahující identifikovaná rizika. 

 

3.3.3 Metody analýzy rizik 

 Pro analýzu rizik je možné použít spousty metod, které jsou vhodné nejen pro analýzu 

a hodnocení rizik, ale i pro návrh možností ošetření rizik. 

 

Metody pro základní popis rizika 

 Metody, které popisují riziko pomocí dvou hlavních dimenzí pravděpodobnosti a 

dopadu do cílů projektu: 

 Rozdělení pravděpodobnosti, očekávané hodnoty, kvantifikace rizik  - v souvislosti 

s touto metodou vystupuje pojem „možnost výskytu“, který vyjadřuje možnosti, že 

něco nastane, ať už je to definováno, měřeno, objektivně či subjektivně stanoveno 

nebo vyjádřeno matematicky. Jako je např. pravděpodobnost. Pravděpodobnost je 

míra možnosti výskytu vyjádřená jako číslo mezi 0 a 1, kde 0 značí nemožnost a 1 

absolutní jistotu. Pod pojmem kvantitativní analýza se rozumí číselné vyjádření rizik 

projektu a následné vyčíslení jejich účinků na cíle projektu, které je možné přímo 

vyjádřit primárně v nákladech, popř. ve finančních přínosech. Mimo to se kvantifikují 

i doby trvání projektu nebo plnění termínů [14]. 

 Hodnocení rizik pomocí stupnic, matice pravděpodobnost/dopad – metoda založená na 

tom, že možnosti výskytu rizika, ani velikost účinků na cíle projektu není určována 

číselně, ale pomocí stupnic, které mohou být slovně (např. nízký – střední – vysoký) 

nebo číselnými řadami (např. 1 – 2 – 3 – 4) popsány.  
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Statické a simulační metody 

 Využívají popis jednotlivých rizik pomocí pravděpodobnostního počtu a jejich 

výsledek se obvykle vztahuje k hodnocení celkového rizika. 

 Metoda Monte Carlo – statistická simulační metoda umožňující převést jednotlivá 

rizika a jejich nejistoty do jediné veličiny, která popisuje riziko celého projektu. 

Hlavním důvodem pro použití této metody je kvantifikace pravděpodobnostního 

rozdělení pro celkové riziko projektu a na základě tohoto rozdělení je možné sdělit, 

jaká je očekávaná hodnota rizika a s jakou pravděpodobností se bude tato hodnota 

pohybovat v určitých mezích [2]. 

 Analýza pomocí Markovských řetězců – tyto řetězce se používají pro kvantitativní 

analýzu systémů popsanou množinou stavů, v nichž se zrovna systém nachází. 

Využívá se také pro výpočty dostupnosti zařízení, včetně možnosti náhradních dílů 

pro opravy [1]. 

 Bayesova statistika a Bayesovské sítě – mají spíše výjimečné použití týkající se 

složitějších systémů. Své zastoupení mají v lékařské diagnostice, genetice nebo 

výzkumu vesmíru [8]. 

 Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique – metoda hodnocení a 

přezkoumání programu) – metoda časové analýzy zahrnující stochastické časové 

ohodnocení činností projektu.  

 

Analýza pomocí scénářů a diagramů 

 Identifikují, analyzují a kvantifikují možné scénáře vývoje rizik projektů nebo chování 

zkoumaného produktu. Popis může být slovní nebo grafický, nejčastěji však v podobě stromů 

nebo schémat. 

 Analýza scénářů – využívá se k návrhu modelů pro budoucí vývoj spojený se 

zkoumanou nejistotou. 

 Analýza stromu poruch – tradičně slouží pro identifikaci a analýzu faktorů, které 

mohou vést k nežádoucím událostem, nazývané též vrcholové události. Vrcholovou 

událostí nejčastěji rozumíme specifickou poruchu nebo selhání zařízení. 

 Analýza stromu událostí – určuje vzájemně se vylučující události, které jsou 

způsobeny počáteční událostí. Ke znázornění používá stromovou strukturu, kde je 

zachycen postupný vývoj od počáteční vyvolané události až ke konečnému výsledku.  
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 Analýza příčin a důsledků – kombinace analýzy stromu poruch a stromu událostí. Tato 

metoda je doporučována pro účely diskuse příčin a důsledků rizika s možností ošetření 

rizika. 

 

Analýza pro podporu rozhodování 

 Slouží k vyhodnocení výhodnosti alternativních variant nebo scénářů vývoje rizik 

nebo celého projektu. 

 Rozhodovací stromy – slouží pro analýzu důsledků rozhodnutí mezi dvěma a více 

alternativami ovlivněné nejistotou. 

 Analýza nákladů a přínosů (CBA – cost/benefit analysis) – používá se pro hodnocení 

rizika a vyhodnocení variant jeho ošetření. CBA porovnává celkové očekávané 

náklady oproti celkovým očekávaným přínosům pro zkoumané varianty. 

 Multikriteriální rozhodovací analýza (MCDA – Multicriterial decision analysis) – 

slouží pro výběr varianty na základě více kritérií. Cílem je dosažení objektivního 

rozhodnutí na základě všech důležitých kritérií, která jsou dle důležitosti opatřena 

vahami. 

 

3.3.4 Výstup fáze 

 Výstupem z této fáze je struktura rizik se vzájemnými vazbami, kvalitativní ocenění 

pravděpodobnosti p a dopadů D pomocí stupnic a kvantifikace rizik. 

 

3.4 Hodnocení rizik 

 Hodnocení rizik znamená porovnání úrovní rizik zjištěných analýzou s předem 

určenými kritérii rizik. 

 

3.4.1 Cíle, zásady a postup 

 Cílem této fáze je rozhodnutí, která rizika je nutné dále ošetřit, a která je možná 

přijmout bez ošetření. Nástrojem k hodnocení rizik (porovnání úrovně) je parametr RPN 

(Risk Priority Number – hodnota priority rizika), respektive jeho jednotlivé prvky – frekvence 

výskytu rizika, váha rizika a náročnost eliminace. Dále je také možnost porovnání rizik dle 

získané hodnoty PRN nebo podle jednotlivých parametrů. V rámci hodnoty je možné 
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vyhodnotit tzv. TOP rizika. Rizika, která mají nejvyšší hodnotu RPN a tím proces nejvíce 

ohrožují. 

 

3.4.2 Vstupní údaje 

 Mezi vstupní údaje patří identifikovaná a zanalyzovaná rizika. 

 

3.4.3 Metody hodnocení rizik 

 Pro hodnocení rizik je možné použití stejných metod jako pro analýzu rizik. 

 

3.4.4 Výstup fáze 

  Výstupem fáze je vyhodnocení identifikovaných a zanalyzovaných rizik, aktuální stav 

je zapsán do registru rizik, rizika jsou zhodnocená jako aktivní nebo neaktivní, popřípadě jako 

uzavřená. 

 

3.5 Ošetření rizik 

 Ošetření rizik je proces plánování a realizace stanovených kroků a aktivit vedoucích 

k eliminaci rizik, která byla vybrána k ošetření. 

 

3.5.1 Cíle, zásady a postup 

 Ze shromážděných pokladů a výsledků analýz identifikovaných rizik se připravuje 

strategie ošetření rizik projektu a akce potřebné k její realizaci. Ošetření rizik je potřeba 

připravit pro hrozby, které je třeba eliminovat, a příležitosti, které je třeba naopak podpořit a 

posílit. Cílem této fáze je nalézt a vyhodnotit možné strategie a připravit plán efektivního 

ošetření rizik. Při použití navrženého ošetření rizika se rozhodne, zda je toto ošetření 

dostatečné nebo je třeba ošetření znovu přehodnotit – je vypracován plán ošetření rizik. Dále 

se také musí schválit výše rezerv na krytí rizik a rozpočet projektu. Pokud je zákazník 

spokojen, následuje podpis smlouvy a projekt se poté předá do realizace určenému 

manažerovi projektu. 
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3.5.2 Vstupní údaje 

 Mezi vstupní údaje patří zejména výsledky kvalitativních a kvantitativních analýz rizik 

a priority rizik, plán managementu rizik, registr rizik (popis rizika ve formě příčina – riziko – 

účinek), seznam TOP rizik, pořadí všech rizik dle závažnosti, celkový očekávaný dopad rizik 

na cíle projektu a veškeré výsledky a dokumenty k projektu. 

 

3.5.3 Metody ošetření rizik 

 Mezi základní metody je možno zařadit strategii ošetření hrozeb a příležitostí, která 

se skládá ze čtyř po sobě jdoucích jednotlivých strategií: 

 Strategie 1 – Eliminovat nejistotu: vyhnout se/využít. 

 Strategie 2 – Přidělit vlastnictví: přenést/sdílet. 

 Strategie 3 – Modifikovat vliv: zmírnit/posílit. 

 Strategie 4 – Zahrnout do rozpočtu: přijmout [13]. 

 

Mimo tuto metodu lze dále použít doporučená opatření podle zařazení do struktury rizik 

nebo rezervní plány (záchranné plány) nebo doporučení pro volbu metody ošetření 

rizika na základě mapy rizik. 

 

3.5.4 Výstup fáze 

 Výstupem fáze je plán ošetření rizik (strategie a scénáře ošetření), projektové a 

manažerské rezervy, závazný rozpočet a provedené preventivní akce, jejich hodnocení a další 

doporučené kroky. 

 

3.6 Řízení rizik 

 Řízení rizik je nástroj, který se používá ke zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a 

minimalizaci ztrát. 

 

3.6.1 Cíle, zásady a postup 

 V této poslední aktivní fázi procesu managementu rizik je třeba zajistit, aby dopady 

rizik nepřesáhly stanovené meze a vše bylo dokončeno se splněnými cíli, případně aby se 

podařilo očekávané výsledky zlepšit. Cílem této fáze je využití všech předešlých analýz a 
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připravených plánů k udržení rizika pod schválenou úrovní a aktivní řízení rizik pro 

maximalizaci příležitostí a minimalizaci hrozeb. Prostředek k dosažení tohoto cíle představuje 

trvalé monitorování rizik projektu. Monitoring procesu znamená, že je zajištěna celková 

kontrola splnění potřebných podmínek pro management rizik a z plánu ošetření rizik. 

Průběžná kontrola sleduje plnění věcných cílů procesu, dodržování rozpočtu, změnová řízení 

a monitorování externích informací, které mají k procesu nějaký vztah. V případě potřeby se 

může provést i audit managementu rizik. Důležitým prostředkem pro řízení rizik jsou 

kontrolní dny, které se pravidelně konají. 

 

3.6.2 Vstupní údaje 

 Do hlavních vstupních údajů patří především plán managementu rizik, plán ošetření 

rizik, rezervy, rozpočet a harmonogram projektu, registr rizik a veškeré výsledky a 

dokumenty k projektu. 

 

3.6.3 Metody řízení rizik 

 Způsob sledování a kontroly rizik a využití vytvořené hodnoty pro indikaci rizika patří 

mezi dvě hlavní metody řízení rizik. Do první metody patří stavy rizik a jejich specifikace a 

registr rizik. 

 

Stavy rizik a jejich specifikace 

 V průběhu životního cyklu rizika je potřeba s riziky zacházet podle stavu, v jakém se 

nachází. Popis jednotlivých stavů je následující: 

 Riziko identifikované (I) – riziko je již identifikováno, ale blíže neanalyzováno. 

 Riziko kvantifikované a kvalifikované (K) – riziko je analyzováno a dle RPN 

kvantifikováno, ale nebylo rozhodnuto o způsobu ošetření. 

 Riziko aktivní (A) – riziko bude aktivně řízeno, jsou připraveny veškeré preventivní, 

záložní nebo záchranné akce. 

 Riziko neaktivní (N) – riziko je tolerovatelné, nebude zatím aktivně řízeno, ale pouze 

monitorováno. 

 Riziko uzavřené (U) – riziko již není aktuální, nemůže mít na výsledky procesu žádný 

vliv. 

Registr rizik – slouží k záznamu důležitých informací o jednotlivých rizicích. 
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Využití vytvořené hodnoty pro indikaci rizika – používá se pro velké projekty, kde je 

důležité sledování nákladů. Jedná se o metodu projektového managementu zaměřenou na 

kontrolu provádění projektů, zejména na kontrolu souladu čerpání nákladů z hlediska výše i 

časového průběhu čerpání [4]. 

 

3.6.4 Výstup fáze 

 Výstupem fáze je registr rizik s historií zápisů, změny a doplnění v plánu ošetření 

rizik, vyjádření finančního stavu projektu. 

 

3.7 Závěrečné vyhodnocení 

 Po ukončení realizace projektu a předání jeho výsledků do užívání je na řadě 

vyhodnocení výsledků managementu rizik a podílu splněných cílů. Vyhodnocení je třeba 

provést jak po provedení projektu, tak i po ukončení záručního provozu. 

 

3.7.1 Cíle, zásady a postup 

 Hlavním cílem této fáze je zaznamenat získané znalosti, zkušenosti a poučení, které 

byly získány během celého procesu managementu rizik. Všechny tyto zkušenosti a poznatky 

je nutné strukturovaně zapsat do báze znalostí managementu rizik, aby byly dostupné pro 

následující prováděné projekty. 

 

3.7.2 Vstupní údaje 

 Vstupními údaji pro závěrečnou fázi jsou plán managementu rizik, plán ošetření rizik, 

registr rizik, výsledky a podklady připravené v předešlých fázích, nově vzniklé dokumenty 

v průběhu fáze řízení rizik a veškerá dokumentace k projektu. 

 

3.7.3 Báze znalostí managementu rizik 

 Všechny důležité znalosti a zkušenosti získané při procesu se zapisují do báze znalostí 

managementu rizik. Tím se zajistí používání osvědčených metod a postupů a následné 

vyvarování se již jednou provedených chyb a omylů. Báze znalostí se rozděluje na dvě části. 

První část je metodická, která zahrnuje směrnici, třídník rizik, vzory používaných formulářů a 

diagramy procesů, seznam metod a popis metodiky. Druhá část zachycuje konkrétní 
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zkušenosti a poučení z projektů ve strukturované podobě. Je tam uloženo hodnocení 

managementu rizik provedených projektů, registr rizik a další zpracované dokumenty. 

Důležité je, aby se potřebné znalosti snadno a rychle vyhledaly, např. i pomocí klíčových slov 

[9]. 

 

3.7.4 Výstup fáze 

 Výstupem fáze je hodnocení managementu rizik, báze zkušeností doplněná o nové 

poznatky a zkušenosti, aktualizace metodiky, registr rizik a veškeré podklady zpracované 

během celého procesu. 
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4 Působení rizik v průmyslovém podniku v praxi 

 

 Tato kapitola je zaměřena na praktickou ukázku působení rizik v průmyslovém 

podniku. Název firmy, bohužel, nebude na přání managementu zveřejněn, v dalším textu se o 

této firmě bude tedy mluvit jen jako o „firmě“. V první části kapitoly je charakterizována 

vybraná „firma“, která vyrábí a dále disponuje s výrobkem – sklíčidlem. Ve druhé části 

kapitoly jsou uvedena vybraná rizika ve firmě a jejich následná preventivní opatření. 

 

4.1 Charakteristika firmy  

 „Firma“ byla založena před necelými 70 lety, tudíž se může pyšnit dlouhodobou 

tradicí ve strojírenské výrobě. Prošla několika obdobími rozvoji klasické strojírenské výroby, 

kde se postupně stabilizovala na dva základní výrobní programy. A to na výrobu 

dřevoobráběcích strojů a na výrobu sklíčidel. Od roku 1997 je ve firmě zaveden a využíván 

systém jakosti dle EN ISO 9001:2000 a stroje jsou vyráběny v souladu s normami CE. Firma 

prodává své výrobky nejen na tuzemském trhu, ale vyváží je i do více než 50 zemí světa. 

Mezi hlavní zahraniční partnery patří především Německo, Slovensko, Polsko, USA a Velká 

Británie. 

 

4.2 Charakteristika výrobku - sklíčidlo 

 Sklíčidlo je upínací součást soustruhů a vrtaček. Slouží k upnutí pracovního nástroje, 

v případě soustruhu upnutí obrobku. V tomto případě se bude jednat o sklíčidlo k soustruhu - 

samostředící spirálové sklíčidlo. Vyrábí se v několika možných typech. Pro vypracování mé 

bakalářské práce bude použit nejzákladnější typ IUS. Sklíčidla IUS se dodávají v provedení 

tříčelistním, čtyřčelistním a šestičelistním ve dvou třídách přesnosti. Sklíčidlo toho typu se 

obvykle skládá z tělesa, ze sady tvrdých vnějších čelistí SCV, ze sady tvrdých vnitřních čelistí 

SCN, spirálového kola, pastorků, spodního víka a upínacích šroubů pro připevnění sklíčidla 

k přírubě. K rozvírání a svírání sklíčidla obvykle slouží upínací klíč. Pro lepší představu, viz 

Obr.1. 
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Obr. 1 Popis výrobku – sklíčidlo 

 

 

4.3 Vybraná rizika v průmyslovém podniku 

 Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že „firma“ své výrobky vyváží i do zahraničí 

(vývoz tvoří více jak polovinu odbytu), bude popis většiny uvedených rizik souviset právě 

s mezinárodním obchodem. 

 

 Mezinárodní ekonomické vztahy mohou pozitivně ovlivňovat rizikovost podnikání. 

Rizikovost mezinárodních hospodářských vztahů se do určité míry zostřila v průběhu 

posledních desetiletí v souvislosti s dynamikou ekonomického vývoje, proměnlivostí 

hodnotových kategorií, politickými přeměnami a propojením trhů v podmínkách globalizace. 

Projevuje se především ve změnách kurzů měn, ve změnách cenových relací, úroků nebo 

v neschopnosti některých států dostát svým zahraničním platebním závazkům. Při vývozu 

firma bojuje nejvíce proti rizikům spojeným s vývojem trhu, přepravním rizikům, kurzovým 

rizikům a obchodně politickým rizikům. Mezinárodní podnikání přináší jak zvýšení 

rizikovosti, tak současně může přinést více obchodních příležitostí.   

 

 



28 

 

4.3.1 Rizika ve výrobním procesu 

 Výrobní rizika patří mezi hlavní rizika procesu podnikání. Technolog výroby musí 

přesně určit technologický postup výroby, zajistit technologickou přípravu, technologické 

změny v pracovních postupech a specifikovat množství a druhy materiálů pro danou výrobu. 

Proces výroby by měl být co možná nejefektivnější a s minimálními náklady. Pokud je zvolen 

nevhodný technologický postup, je pravděpodobné, že bude vyroben zmetkový výrobek, který 

negativně ovlivní celý proces výroby a tím se i mnohonásobně zvýší výrobní náklady. 

 

 Při výrobě sklíčidla se používají především soustruhy, vrtačky, vodorovné 

vyvrtávačky, frézky, obrážečky, protahovačky a brusky. U všech uvedených strojů je velká 

pravděpodobnost vzniku rizika – jak rizika pracovního úrazu pracovníka, tak i rizika 

výrobních materiálů při obráběcích pracích.  

 Prevencí před rizikem pracovního úrazu je především správné pracovní ustrojení a 

bezpečná pracovní manipulace se stroji. Zaměstnavatel ve většině případů nabízí svým 

zaměstnancům pojištění proti pracovním úrazům na přesně vymezenou pracovní činnost, 

kterou mají uvedenou v pracovní smlouvě. 

  

Zjednodušený postup výroby sklíčidla a možná rizika: 

 Je nakoupen materiál v podobě odlitku (polotovaru). 

 Odlitek se hrubuje na kulatý tvar s přídavkem na broušení. Rizikem zde může být to, 

že odlitek je porézní a nevytvoří se hladký povrch (průměr odlitku, který je požadován 

v technickém výkresu). Odlitek je znehodnocen a musí být nahrazen novým. V tomto 

případě vznikají další náklady na výrobu. 

 Další operací je frézování tří drážek pro upínací čelisti. Rizikem může být vyfrézování 

širší drážky, než je povolená tolerance rozměru drážky. Pokud čelisti přesně v drážce 

nesedí, je velké riziko jejich vyvrácení. 

 Další operací je vyvrtání tří otvorů pro pastorky. Zde je opět riziko vyvrtání většího 

průměru, než je stanoveno. Hrozbou je, že pastorky budou usazeny do většího otvoru a 

tudíž se budou vyvracet.   

 Poslední operací je broušení dosedacích ploch tělesa. Tato operace je takřka bez rizika 

– pouze vzhledové broušení.  
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 Poté následuje celková montáž pastorků, spirálového kola a čelistí do tělesa sklíčidla. 

Rizikem je nesprávné sestavení – jednotlivé díly mohou mít nesprávné tolerance, které 

vzniknou při výrobě. Takové sklíčidlo nelze smontovat a tím pádem je nepoužitelné. 

  

 Za převážnou většinu výrobních rizik je zodpovědný technolog výroby, který musí 

dodržovat přesně stanovený technologický postup. Výrobním rizikům se ale ve většině 

případů dá zamezit. Preventivním opatřením je správné seřízení stroje, použití přesnějšího a 

kvalitního nástroje a pravidelná kontrola vyrobených dílů. Také je třeba věnovat pozornost 

vývoji technologie obrábění a postupně přizpůsobovat a inovovat stroje a nářadí, které mohou 

pozitivně ovlivnit nebo eliminovat jakékoliv riziko. 

 

4.3.2 Tržní rizika 

 Tržní rizika označují především rizika spojená s úspěšností firmy na trhu. Představují 

možnost potenciální ztráty nebo zisku oproti očekávanému výsledku. Změny na obchodních 

trzích jsou způsobovány nejrůznějšími příčinami. Konkurence a její vliv zde nese určitý podíl 

na cenovou politiku, vývoj cen nebo vývoj nákladů na pořízení polotovarů.  

 Tomuto riziku se těžko předchází – určitou formu preventivního opatření ale 

představuje Benchmarking, což znamená systematický proces porovnávání a měření vlastních 

produktů, procesů a metod s těmi, který byli uznáni jako vhodní pro toto měření za účelem 

definovat cíle vlastního zlepšování. 

 „Firma“ je jediným výrobcem sklíčidel v České republice a konkurenci má pouze 

v zahraničních zemích. Významnou roli zde může hrát prodejní cena výrobku. Pokud výrobce 

nabídne nižší cenu než konkurence, zajistí si nejen odbyt výrobků, ale i lepší místo na trhu.  

 

4.3.3 Komerční rizika 

 Rizika vyplývající z nesplnění závazku obchodním partnerem. Tato rizika jsou spojena 

vztahem mezi dodavatelem (firmou) a odběratelem (obchodní partner, který si objedná 

výrobek – sklíčidlo). Komerční riziko se může projevit především odstoupením obchodního 

partnera od objednávky, bezdůvodným nepřevzetím zboží odběratelem, platební nevůlí nebo 

platební neschopností odběratele.  

 Preventivním opatřením pro dodavatele je platba předem nebo alespoň zaplacení určité 

částky – zálohy – před zahájením výroby.  
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 „Firma“ má již bohaté zkušenosti s komerčním rizikem, proto při každém vývozu 

vyžaduje od kupujícího celou platbu předem a tím tak předchází veškerým rizikům spojeným 

s platebními podmínkami. 

 

4.3.4 Přepravní rizika 

 Přepravní neboli dopravní rizika jsou spojena s mezinárodními operacemi s hmotným 

zbožím (výrobkem). Během dopravy může dojít ke ztrátě nebo poškození zboží. Rizika ztráty 

nebo poškození zboží bývají zpravidla stanovena v dodacích podmínkách. Riziko většinou 

nese buď dodavatel (prodávající firma), odběratel (kupující) nebo přímo dopravce – speditér, 

který přebírá zodpovědnost za zboží během dopravy.  

 Preventivním opatřením tohoto rizika je zpravidla pojištění a v tomto případě je nutno 

věnovat pozornost řádnému sjednání pojistné smlouvy (spolehlivá pojišťovna, správný rozsah 

pojištěných rizik s přiměřeným plněním). Spočívá především v jasném vymezení místa a 

okamžiku přechodu rizika z dodavatele na odběratele, které je možno stanovit v kupní 

smlouvě. Dalším způsobem eliminace rizika je správný výběr spolehlivého dopravce. 

 „Firma“ má stálého smluvního dopravce, se kterým je velmi spokojená. Vždy vše 

vychází podle sjednaných podmínek. V kupní smlouvě je jasně stanoveno, kde a kdy předání 

zboží proběhne a v uvedeném okamžiku veškerá rizika přechází na kupujícího. Mezi větší 

rizika se dá zařadit i poškození obalu nebo samotného převáženého výrobku. Za toto riziko 

zodpovídá především dopravce, který musí převážené zboží pevně zajistit proti jakémukoliv 

pohybu.    

 

4.3.5 Teritoriální rizika 

 Tato rizika vyplývají z nejistoty politického a makroekonomického vývoje 

jednotlivých zemí. Mohou být také i důsledkem administrativních opatření, přírodních 

katastrof, bojkotu zboží či uvalení embarga. Jde především o rizika, která mohou negativně 

ovlivnit výsledky jednotlivých obchodních transakcí a podnikatelských záměrů v určité zemi 

do budoucnosti.  

 Nejúčinnějším preventivním opatřením je získat co nejvíce možných informací o 

určité zemi, do které je vývoz určen, a zhodnotit danou situaci.  

 Během dlouhodobých zkušeností s mezinárodním obchodováním „firma“ 

nezaznamenala žádné významné teritoriální riziko, které by ohrozilo její obchodování 
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s určitou zemí. Pokud by taková to situace nastala, „firma“ by zajisté co nejvíce omezila 

export do dané země. 

 

4.3.6 Kurzová rizika 

 Kurzová rizika jsou spojena se všemi formami mezinárodních hospodářských vztahů a 

vyplývá z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. Vliv vývoje měnových kurzů na 

ekonomiku firem nebývá jednostranný. Záleží jednak na směru vývoje kurzu domácí měny 

vůči jednotlivým měnám zahraničním a na vývoji kurzů různých zahraničních měn navzájem. 

Pro firmu je však důležité, jakou úhradu za prodané zboží či poskytované služby získá v měně 

domácí. Tato částka je přímo ovlivňována vzestupem nebo poklesem kurzu platební měny. 

Mění-li se tento kurz v období mezi kalkulací kupní ceny a zaplacením ze strany zahraničního 

odběratele, může vývozce či dovozce utrpět kurzovou ztrátu či dosáhnout kurzového zisku. 

 Absolutní ochrana před dopadem kurzového rizika neexistuje. Firmy působící v 

mezinárodním obchodě musí věnovat pozornost vývoji kurzů jednotlivých měn a faktorům, 

které jejich pohyb ovlivňují, a využívat svých znalostí v komerční politice. Předvídání 

měnového vývoje je však poměrně obtížné, ale i toto riziko se dá pojistit. Jedná se o finanční 

kontrakty, které firmy uzavírají s bankou. Nejdříve se pevně dohodnou na hodnotě, měně a 

kursu transakce, která ovšem neproběhne hned, ale je vypořádána po předem stanovené době. 

Mezi nejznámější patří devizový forward, což je vlastně zajištění (udržení) současného kurzu 

do určité doby (termínu) než odběratel zaplatí. 

 Tomuto riziku je těžké se vyhnout, ale dá se na něj trošku připravit. „Firma“ při 

nabídkách zboží do zahraničí počítá s nadsazenými cenami, které v případě kolísání kurzu, 

nijak moc zisk neovlivní. Tímto opatřením se dá pozitivně ovlivnit vznik kurzovního rizika. 

 

4.4 Závěrečné zhodnocení managementu rizik ve firmě 

 Výrobní a vývozní operace jsou považovány za tradiční a nejjednodušší formu, jak se 

dostat do spolupráce se zahraničím trhem. Avšak před samotným vstupem je třeba zvážit 

veškeré faktory, které by mohly vývoz, jak negativně, tak pozitivně ovlivnit. Rizika, která 

mohou působit při obchodním styku se zahraničním, patří mezi důležitá. Jejich 

pravděpodobnost výskytu je možná při každém exportu zboží, proto je dobré s nimi předem 

počítat. U uvedených rizik jsou navržena preventivní opatření, která by mohla možné riziko 
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zmírnit či úplně eliminovat. K jednotlivým rizikům jsou také doplněna opatření, která jsou ve 

firmě již delší dobu úspěšně aplikována a ověřena. 

 „Firma“ se velmi dobře uplatňuje v tržním a komerčním riziku. Naopak u rizik 

spojených s výrobním procesem se vyskytují ještě malé nedostatky, které se snaží postupně 

napravovat. Mezi hlavní opatření pro odstranění nedostatků je snaha vývoje nových 

technologických postupů a kvalitních nástrojů, které mohou výrobní proces výrazně ovlivnit. 

Ostatní uvedená rizika „firma“ zvládá bez větších obtíží.  Do budoucna se snad podaří 

všechny nedostatky, způsobující rizika, odstranit.  
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Závěr 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo přiblížení problematiky řízení rizik. Rizika jsou 

bohužel čím dál častější součástí našich životů, ať už osobních nebo pracovních. V prvních 

dvou kapitolách byly popsány základní pojmy spojené s řízením rizik, dále pak druhy rizik, 

řízení rizik neboli management rizik a samozřejmě nastínění všech možností, jak zmírnit 

negativní dopady rizik a zúročit kladné dopady, protože i ty mohou určitá rizika přinášet. Ve 

třetí kapitole byl popsán celý proces managementu rizik. 

 

 Každá organizace má svá specifická rizika, která vyplývají z prostředí, ve kterém 

organizace podniká. Moje bakalářská práce se zaměřuje na rizika v průmyslové sféře, resp. ve 

výrobním strojírenském podniku. V poslední kapitole jsem popsala určitá rizika, se kterými se 

„firma“ při své podnikatelské činnosti setkává, jedná se především o rizika výrobního 

procesu. Zmírnění těchto rizik má ve svých rukou hlavní technolog společnosti, který musí 

správně stanovit technologii výroby, zajistit kvalitní materiál, nástroje a práci tak, aby rizika 

při výrobě byla minimální.  

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že „firma“ více jak polovinu svého odbytu vyváží, zaměřuji 

se ve své práci i na ošetření rizik vyplývajících z exportu výrobků, především riziko změny 

měnového kurzu, dále pak teritoriální riziko, komerční riziko a v neposlední řadě přepravní 

riziko, které je smluvně ošetřeno tak, že většinu rizika má na svých bedrech speditér. 

 

 Samozřejmostí zůstává, že „firma“ má pojistitelná rizika řádně pojištěna. Bez tohoto 

kroku by bylo její podnikání, především ve výše uvedených kapitolách uvedená a popsána 

výroba sklíčidel, velmi riskantní.  

 

 „Firma“ není na trhu nováčkem, působí zde jich téměř 70 let, tudíž v oblasti řízení 

rizik si prošla několika fázemi a v současné době si troufám říci, že řízení rizik je zvládnuté 

na velice vysoké úrovni a mají v této oblasti velmi bohaté zkušenosti. 

 

 Oblast řízení rizik je velmi podstatnou složkou managementu celé společnosti, ovšem 

ne všechny firmy to tak cítí a praktikují. Věřím, že v budoucnosti se podnikatelé na tuto oblast 

více zaměří a nepřekvapí je pak vznik negativních rizik až do té míry, že budou muset svoje 
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podnikání ukončit. Takto totiž bohužel v dnešní době končí stále ještě dost drobných 

podnikatelů, kteří si rizika buď nechtějí připustit, nebo neví, jak s nimi naložit. 
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