
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Abstrakt: 

Předložená bakalářská práce s názvem Analýza podnikatelských rizik si klade za cíl uvést 

a vysvětlit pojmy analýza a ošetření rizik, rozpracovat jednotlivé metody analýzy a ošetření 

rizik, kterými se dnes zabývá řada publikací, a následně provést komparativní analýzu metod.  

Bakalářská práce využívá metody kvalitativní i kvantitativní analýzy, přesněji pak metody 

pro základní popis rizika, statické a simulační metody, tvorbu scénářů a diagramů a analýzy 

pro podporu rozhodování. V další části jsou jednotlivé metody analýzy srovnány. Metoda 

rozhodovacího stromu je aplikována na příkladu investičního rozhodnutí. Dále jsou v práci 

použity preventivní i pomocné metody ošetření rizik, včetně tvorby rezerv. V poslední části 

jsou tyto metody mezi sebou porovnány.  
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Abstrakt: 

This Bachelor´s thesis Analysis of Enterprises risks aims to indicate and explain the concepts 

of risk analysis and treatment, develop these methods of analysis and treatment of risk, which 

are now engaged in a number of publications, and consequently make comparative analysis 

of methods. Bachelor´s thesis uses the methods of qualitative and quantitative analysis, more 

specifically the methods of basic description of risk, static methods and simulations, scenario 

and diagrams buildings and analysis of decision support. The methods of analysis are 

compared in another part of Bechelor´s thesis. The method of decion tree is applied 

to the example of investment decision. Furthermore, this thesis uses preventive and auxiliary 

methods of treatment risks, including the creation of reserves. In the last section, the methods 

of treatment are compared. 
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1. Úvod 

Lidé žijí obklopení riziky a podnikání v dnešní době představuje velké riziko. Každá 

podnikatelská činnost je spojena s výskytem hrozeb. Všechny podniky jsou plné aktivit, 

které se mohou stát zdrojem relevantních rizik – ekonomických, technických, sociálních atd. 

Změny, odehrávající se v podniku, souvisí vždy s riziky, ať už vnitřními, či vnějšími. 

Primárním zdrojem podnikatelských rizik je člověk. 

Rizika všeobecně bývají obvykle doprovázeny konflikty, zhoršením komunikace mezi 

zaměstnanci nebo poklesem motivace.  

V současné době v mnoha organizacích stále ještě převládá sklon k přehlížení rizik a k jejich 

řešení dochází až v případě vzniku nežádoucích událostí. Manažeři těchto společností 

se riziky průběžně nezabývají, nesnaží se identifikovat rizika včas, přitom napravování 

dopadů rizik je nákladnější, než jejich prevence. Aby podnik zmírnil zbytečné ztráty a škody, 

měl by mít zavedený účinný management rizik.  

Rizika je potřeba identifikovat hned při přípravě daného projektu a následně je vhodně řídit. 

Obecně platí, že riziko je tím větší, čím vyšší je cizí kapitál, který byl do projektu vložen. 

Ke snížení rizik může pomoci dobře sestavený podnikatelský plán, informace o společnosti 

a o stavu na trhu. Taktéž je nezbytná i dobrá intuice podnikatele. Mezi nejčastější způsob, 

jak snížit finanční dopady rizika, se řadí tvorby rezerv či pojištění podnikatelských rizik.  

Hlavním cílem bakalářské práce je uvést a prezentovat jednotlivé metody analýzy a ošetření 

rizik. Špatná volba metody při analyzování a ošetření rizika může vést k fatálním následkům 

a velkým finančním ztrátám společnosti. Dalším cílem je se kompletně seznámit s možnostmi 

analýzy a ošetření rizik, provést rozbor jednotlivých metod a jejich následné srovnání, 

které má usnadnit proces rozhodování při výběru vhodné metody. 

Bakalářská práce je rozdělena na jednotlivé části. V první části je vysvětlen pojem riziko 

a charakterizovány obecné metodiky managementu rizik. Dále se zaměřuje na analýzu rizik 

a popis metod vhodných pro tuto analýzu. Poslední část se zabývá ošetřením rizik a metodami 

ošetření.  

Literatura používaná v bakalářské práci využívá zahraniční i české zdroje a pracuje 

s informacemi o jednotlivých firmách z databáze. Ze seznamu literatury, který je uveden 

v závěru práce, byla nejvíce využívána kniha Management rizik projektů: se zaměřením 

na projekty v průmyslových podnicích autorů M. Korecký a V. Trkovský, která je velmi 

přehledným souhrnem metod pro analýzu a ošetření rizik. 
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2. Riziko jako pojem 

Tato kapitola dané práce se věnuje obecnému vysvětlení pojmu riziko, rozdělením projektů 

a charakterizuje jednotlivé pojmy související s tímto tématem. Dále se zabývá dělením těchto 

rizik a uvádí typy podnikatelských rizik. 

Rizika v podnikání znamenají nejasnou situaci, která se vychyluje od cíle. Tato rizika mají 

vliv na podnikání, ať už negativně, či pozitivně, a mají účinek na dosažení cíle, kdy výsledek 

je nejistý. Dopady rizika mohou být ve formě ztrát nebo zisku. Riziko, které má 

pouze negativní důsledek, se nazývá čisté riziko. Naopak riziko, které může mít důsledek 

ve formě příležitosti i hrozby, se nazývá spekulativní riziko. Takové riziko, které je 

již eliminováno pomocí protiopatření, se v literatuře vyskytuje pod pojmem zbytkové riziko. 

Dále lze uvést tzv. sekundární riziko, které charakterizuje vznik nového rizika následkem 

vzniku jiného rizika.  

„ Jakákoli nejistota, která, pokud se vyskytne, může ovlivnit jeden nebo více cílů.“ [1] 

Aktivum – vše, co je hodnotné pro organizaci. Hodnota aktiva se působením rizika může 

zmenšit. Aktiva se dělí do dvou základních skupin, a to hmotná (nemovitosti, finanční 

prostředky, …) a nehmotná (autorská práva, informace a jiné). V určitých případech může být 

aktivem i sama organizace, protože riziko může negativně dopadnout na její existenci.  

Rizika je třeba ohodnotit vždy ze dvou stránek [1]: 

1) pozitivní stránka – společnost může dosáhnout vyššího zisku, popř. vyššího úspěchu, 

2) negativní stránka – organizaci může postihnout horší hospodářský výsledek. 

Riziko úzce souvisí s nejistotou, jejímž působením riziko vzniká. Nejistota se může rozdělit 

na variabilitu, kdy se předem nezná výsledek, ale je jistota, že tento výsledek bude v rozsahu 

hodnot, které jsou známy, nebo na neurčitost (nejistota), kdy nejsou známy okolnosti, 

na kterých závisí výsledek.  

Faktory rizika úzce ovlivňují podnikatelské jednání. V podnikatelské činnosti vystupují 

jako příčiny nebo zdroje rizika. Ve většině případů člověk nemá na tyto zdroje žádný vliv, 

a pokud ano, tak jen v omezené míře. Mezi hlavní faktory se řadí například ekonomické 

faktory, sociálně – politické faktory, či technické faktory [1], [2], [3], [7], [8]. 

Riziko je chápáno třemi způsoby [1]: 

1. negativně, kdy riziko a příležitost jsou opozita, 

2. negativně i pozitivně, kdy pojem riziko zahrnuje jak hrozbu, tak příležitost, 

3. neutrálně, kde se riziko nebere v potaz, ale řeší se nejistota, která působí na výsledek 

určitého projektu negativně nebo pozitivně.                                                                                     
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Rizika se obecně dělí například na vnitřní a vnější, ovlivnitelná a neovlivnitelná, nebo interní 

a externí rizika. Jednotlivé typy rizik velmi často pozměňují svou závažnost a charakter.  

Rizika projektu lze podle jejich předvídatelnosti, působení a vzniku členit [5]: 

 odchylky – dochází k rozdílu mezi odhadem skutečnými dopady, 

 předvídatelná rizika – jsou v činnosti firmy obvyklá a podle zkušeností z minulých 

projektů lze tyto rizika dobře odhadnout, 

 nepředvídatelná rizika – vliv a pravděpodobnost těchto rizik se nedá dobře odhadnout, 

ale jejich působení můžeme očekávat, 

 nejistota a chaotické vlivy – ve většině případů spadají zcela mimo kontrolu, 

není možné je odhadovat. 

Složitost projektu výrazně ovlivňuje rizika. Čím je projekt složitější, tím víc je náchylný 

k rizikům s negativním důsledkem. Projekty se rozdělují [1]: 

1. Externí projekty 

Externí projekty jsou takové projekty, ve kterých se jejich aktivity týkají externích zákazníků. 

Cílem těchto projektů je dosáhnout co nejvyššího zisku. Tyto projekty se sjednávají 

podle smluv a závazky vyplývající z těchto smluv se musí dodržovat. V opačném případě 

hrozí podniku udělení pokuty či nahrazení škody, kterou způsobil nedodržením smlouvy. 

Jako příklad externího projektu lze uvést dodávku produktu zákazníkovi, zahrnující vývoj, 

výrobu, zkoušku produktu a následné předání klientovi. 

2. Interní projekty  

Interní projekty charakterizují projekty, kde se aktivity tohoto projektu vztahují přímo k firmě 

a k dění uvnitř firmy. Cílem je dosáhnout zefektivnění aktivit podniku a docílit konkurenčních 

výhod. Úspěšnost projektu se hodnotí podle návratnosti prostředků, které jsme do projektu 

vložili. Smlouvy se u těchto projektů podepisují jen v případě, že se jedná o spolupráci 

s externím dodavatelem. Mezi interní projekty patří například zefektivnění a změny ve výrobě 

nebo výzkum a vývoj nové technologie [1], [3], [5], [11], [12]. 

Mezi dvě hlavní charakteristiky rizik patří: 

1. Pravděpodobnost vzniku rizika 

Pravděpodobnost je v podstatě charakteristika rizika. 

     
 

 
                                                                                                                               (1) 

m - počet výsledků příznivých výskytů jevu X 

v - počet všech možných výsledků 

Při snížení nejistoty nastává vyšší pravděpodobnost správného rozhodnutí. 
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V případě velkého podniku se provádí především odhady zaměřující se na pravděpodobnosti 

výskytu počtu ztrát. 

Pokud se předpokládá hromadné ohrožení, může se udělat odhad pravděpodobnosti výsledku, 

který se bude lišit od předpokládaného výsledku.  

Slovní popisy stupňů pravděpodobnosti jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Slovní popisy stupňů pravděpodobnosti [6] 

Označení stupně Deskriptor 
Slovní popis stupně 

pravděpodobnosti 

Interval 

pravděpodobnosti (%) 

A Téměř jisté 
Riziko se vyskytuje 

téměř vždy 
80 – 100 

B Velmi pravděpodobné 
Riziko se vyskytuje ve 

většině situací 
60 – 79 

C Pravděpodobné 
Riziko se vyskytuje 

občas 
40 – 59 

D 
Spíše 

nepravděpodobné 

Riziko by se mohlo 

někdy vyskytnout 
5 – 39 

E Téměř vyloučené 
Riziko by se mohlo 

vyskytnout vyjíměčně 
0 – 4 

 

2. Závažnost dopadů rizika 

Dopad rizika je vlastně následek rizikové situace. Čím je dopad rizika vážnější, tím je potřeba 

toto riziko podrobit ráznějším protiopatřením [1], [3], [5], [11], [12]. 

Ve vztahu k závažnosti dopadů rizik je možné podnikatelská rizika rozdělit [6]: 

1. Běžné riziko 

Tyto rizika nepředstavují závažný dopad na podnikatelskou činnost, ale lze je zvládnout 

v běžném provozu. 

2. Důležité riziko 

Pro zvládnutí těchto rizik musí organizace použít dodatečné zdroj. Mají negativní dopad 

a mohou způsobit potíže s podnikatelskými činnostmi. 

3. Kritické riziko 

Pokud dojde ke vzniku tohoto rizika, musí organizace přijmout zvláštní opatření. Negativní 

dopad může existenčně ohrozit instituci. 
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U běžných rizik se manažeři nezaměřují na eliminaci příčin, ale spíše se věnují neutralizaci 

dopadů existujícího rizika. V případě důležitých rizik se již musí na tuto eliminaci zaměřit. 

Tento proces je velmi nákladný, proto manažeři volí možnost snížení vzniku rizik. Co se týče 

kritických rizik, musí být podnik předem na jejich důsledky připraven. Při naplnění tohoto 

rizika přechází organizace do krizového režimu svého fungování [1], [3], [5], [6]. 

Riziky obecně se zabývá management rizik. Jde o soubor preventivních opatření, která vedou 

k ocenění, poznání a minimalizaci rizik v praxi. Opravdu účinný management rizik by měl 

obsahovat identifikaci, analýzu, ošetření, řízení a závěrečné vyhodnocení rizik [1]. 

2.1 Druhy podnikatelských rizik 

V mnoha literaturách je uvedeno nespočet druhů a typů podnikatelských rizik. 

Mezi ty nejzákladnější patří: 

1) Technická rizika 

Jsou způsobena zejména při zavedení nevyzkoušených či nových technologií, výrobků 

nebo zařízení. Zdrojem těchto rizik bývá nejčastěji zavádění nových produktů na trh. 

2) Ekonomická a finanční rizika 

Zahrnují všechna rizika, která mohou jakýmkoli způsobem ohrozit ekonomickou stabilitu 

firmy. Tato rizika jsou spojena se zadlužeností, ztrátou nebo likviditou. 

a) Úvěrová rizika a rizika insolvence 

U těchto rizik dochází k neschopnosti protistrany splatit své závazky. Nejčastější situace, 

kde se vyskytuje úvěrové riziko, je bankovní úvěr. Jedná se o jedno z nejdůležitějších rizik, 

proto banka tomuto riziku věnuje velkou pozornost, a to zejména z hlediska, zdali je klient 

schopný dostát svým závazkům. 

b) Pojistná rizika 

Představují pravděpodobnost, že dojde k pojistné události a tím i k povinnosti pojišťovny, 

aby zaplatila klientovi náhradu škody. 

c) Měnová rizika 

Druhy rizika, které se vytváří, pokud dojde ke změně kurzu jedné měny vůči jiné měně.  

d) Investiční rizika 

U těchto rizik vkládá organizace peníze do investičních projektů a tím může dojít ke ztrátě. 

Tato rizika vyžadují velký zájem manažerů. Musí být předem ošetřena.  

Zde se zavádí pojem „investiční trojúhelník“, kdy podnikatel musí brát v úvahu tyto základní 

tři skutečnosti [6]: 

 výnosnost projektu, 
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 rizika projektu, 

 likvidita projektu.  

Ideální investice by měla podniku přinést co nejvyšší výnos, maximální likviditu 

a měla by zahrnovat co nejmenší riziko. Tyto tři kritéria se ale ve většině případů navzájem 

vylučují, proto si podnik musí vždy zvolit jedno nejdůležitější kritérium. 

3) Tržní rizika 

Tento pojem zahrnuje všechny rizika, která jsou spojeny s vystupováním a úspěšností 

organizace na trhu. 

4) Marketingová rizika 

Do této skupiny rizik patří všechna rizika, která se týkají marketingových aktivit. Vznikají 

následkem špatného výběru marketingových aktivit a nástrojů. 

5) Legislativní rizika 

Tato rizika se pojí s úpravou podnikání z legislativního hlediska. Především se jedná o zákony 

a normy, jejich změny a důsledky z nich vyplývající. 

6) Provozní  

Tyto rizika jsou obvyklá v běžném provozu organizace. Do těchto rizik můžeme zařadit 

například havárie, různé poruchy, výpadky vody či elektrické energie [1], [3], [4], [5]. 

 

Tab. 2 Přehled podnikatelských rizik, jejich dělení a příčiny vzniku 

Druh rizika Dělení Příčina 

Technická rizika  
Zavádění nevyzkoušených nebo 

nových technologií 

Ekonomická a finanční rizika 

Úvěrová rizika a rizika 

insolvence 
Neschopnost splatit sé závazky 

Pojistná rizika Pojistná událost 

Měnová rizika 
Změna kurzu jedné měny vůči 

jiné měně 

Investiční rizika Ztráta vložených investic 

Tržní rizika  Neúspěch organizace na trhu 

Marketingová rizika  
Nevhodné zvolení 

marketingových aktivit 

Legislativní rizika  Porušení zákonů, norem, … 

Provozní rizika  Důsledek běžného provozu 
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3. Analýza podnikatelských rizik 

Proces analýza rizika má určit vliv rizik na cíle daného projektu, dále stanovuje rozsah tohoto 

vlivu a zaměřuje se na vyhodnocení priorit ošetření těchto rizik, které byly nalezeny v procesu 

identifikace rizik. Co se týká počtu nalezených rizik, všeobecně lze říci, že s růstem 

rizikovosti a důležitosti projektu, roste i počet rizik (viz tabulka 3). 

 

Tab. 3 Počty rizik v závislosti na důležitosti projektu 

 Počet rizik 

Velmi rizikové projekty 50 – 100 

Méně rizikové projekty 10 – 20 

 

V analýze rizik je důležité se zaměřit nejprve na největší rizika a malými riziky se zabývat 

až v dalším pořadí. Identifikovaná rizika projektu lze klasifikovat z kvalitativního 

nebo kvantitativního hlediska, poté se může stanovit celkové riziko daného projektu a mohou 

se vytyčit tzv. TOP rizika. Výsledkem analýzy rizik je registr rizik [1], [3], [4], [6]. 

3.1 Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza charakterizuje dlouhodobé vize. Je obvykle popsána slovně, určena 

pravděpodobností nebo vyjádřena pomocí určitého rozsahu. Stupeň kvalitativní analýzy je 

nejčastěji vyjádřen kvalifikovaným odhadem a úroveň rizika je popsána pomocí stupnice 

důležitosti (nejčastěji nízká, střední, vysoká). 

V této analýze je riziko zkoumáno z mnoha pohledů, mezi nejdůležitější patří především [5]: 

 předvídatelnost rizik, 

 závažnost rizik, 

 stupeň kontrolovatelnosti, 

 stupeň odvratitelnosti, 

 vazby a vztahy mezi riziky. 

Výsledkem této analýzy jsou informace o charakteru rizik a registr rizik zahrnující striktní 

klasifikaci rizika a jeho důležitosti [1], [4], [5]. 

3.2 Kvantitativní analýza 

Je stavěná na matematických výpočtech a je mnohem přesnější než kvalitativní analýza. Tyto 

výpočty jsou založeny na frekvenci přítomnosti hrozby a na dopadu hrozby. Číselné 

charakteristiky popisují [5]: 



8 

 

 pravděpodobnost vzniku rizik, 

 pravděpodobnost sledu závislých rizik, 

 očekávaný dopad rizika, 

 celkovou hodnotu, která je vznikem rizika ohrožena. 

Kvantitativní analýzu vyžadují především organizace s projekty, ve kterých se vyhodnocuje 

zisk nebo efektivnost daného projektu (například dodavatelský projekt externímu klientovi). 

Kvantitativní analýza vyčísluje účinky rizik na cíle projektu, které jsou vyjádřeny v čase, 

nákladech nebo finančních přínosech pro organizaci. V této analýze se bere v úvahu 

kombinace účinků rizik (hrozby i příležitosti) a v určitých případech je jí třeba provést 

před realizací projektu. 

Výstupem kvantitativní analýzy je registr rizik, ve kterém je uvedena kvantifikace 

pravděpodobnosti vzniku daného rizika a hodnota, která je ohrožena jeho působením [1], [4], 

[5], [10]. 

3.3 Metody vhodné pro analýzu rizik 

Tato podkapitola práce se podrobněji zabývá metodami kvantitativní a kvalitativní analýzy. 

Tyto metody se členit do čtyř základních skupin. Rozdělení a zařazení jednotlivých metod je 

pro větší přehlednost uvedeno v tabulce 4.  

 

Tab. 4 Rozdělení metod analýzy rizik 

Typ skupiny Název metody 

Metody pro základní popis rizika 
Rozdělení pravděpodobnosti, očekávaná hodnota 

Hodnocení pomocí stupnic 

Statické a simulační metody 

Simulace Monte Carlo 

Markovova analýza 

Metoda PERT 

Analýzy pomocí scénářů a diagramů 

Analýza scénářů 

Analýza stromu poruchových stavů 

Analýza stromu událostí 

Analýza vztahu příčina – následek 

Analýza typu motýlek 

Analýzy pro podporu rozhodování 

Analýza rozhodovacího stromu 

Analýza nákladů a přínosů 

Analýza multikriteriálního rozhodování 
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3.3.1 Použití pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 

Existuje mnoho definic pravděpodobnosti, obecně však lze říci, že „…pravděpodobnost je 

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

jistota.“ [1] 

Pomocí této metody se data zpracovávají různými statickými metodami, výsledkem je 

pak zobrazení pomocí histogramu.  

Veličina nabývající náhodných hodnot je nazývána náhodná veličina X, náhodný jev 

se pak značí x. Ke každému jevu x je přiřazena pravděpodobnost výskytu P(x), ta je vyjádřena 

reálným číslem. Náhodná veličina může být dvojí [1]: 

 spojitá – všechny hodnoty lze spočítat, 

 diskrétní – hodnoty nelze spočítat. 

Náhodná veličina, náhodný jev a pravděpodobnost výskytu se nazývají pravděpodobnostním 

rozdělením, a lze je charakterizovat pomocí pravděpodobnostní funkce. Pro diskrétní rozdělní 

pravděpodobnosti vždy platí: 

                 
  
    

                                                                                    (2) 

            P (x) – pravděpodobnost výskytu náhodného jevu 

            P - pravděpodobnost 

            X – náhodná veličina 

            x, x -   náhodné jevy 

Jako další důležitá funkci v pravděpodobnosti se uvádí distribuční funkce, která popisuje 

pravděpodobnost, že náhodná veličina X nabude hodnoty, která bude menší nebo rovna 

hodnotě náhodného jev x.: 

                                                                                               (3) 

            F(x) – distribuční funkce 

            P – pravděpodobnost výskytu 

            X – náhodná veličina 

            x -   náhodný jev                                                                                        

U spojitého pravděpodobnostního rozdělení jsou pravidla podobná jako u diskrétního 

rozdělení. Pravděpodobnostní funkce se nazývá hustota rozdělení pravděpodobnosti a je 

popsána rovnicí: 

                  
  

  
                                                                                    (4) 

           P(x) – pravděpodobnost výskytu náhodného jevu 

           P - pravděpodobnost 
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         X – náhodná veličina 

         x1, x2 -   náhodné jevy 

         f(x) – hustota pravděpodobnosti 

Distribuční funkce spojité náhodné veličiny je vyjádřena jako:  

            
 

  
                                                                                                       (5) 

            F(x) – distribuční funkce             

            x – náhodný jev 

            f(t) – hustota pravděpodobnosti 

Z naměřených hodnot se mohou vypočítat i další důležité hodnoty pravděpodobnosti, tzv. 

charakteristiky polohy, mezi které se zařazují [1]: 

 střední hodnota (očekávaná hodnota) – vypočítá se jako průměr hodnot vážený jejich 

pravděpodobností. Pokud budou mít pravděpodobnosti stejnou váhu, vážený průměr 

se rovná průměru aritmetickému,  

 mód (nejpravděpodobnější hodnota) – udává hodnotu, která nastane s nejvyšší 

pravděpodobností, 

 medián -  tato hodnota nastane s pravděpodobností 50%. 

Střední hodnota pro diskrétní rozdělení pravděpodobnosti se vypočítá: 

                                                                                                           (6) 

            E(X) – střední hodnota  

            x – náhodný jev 

           P(x) – pravděpodobnost výskytu náhodného jevu 

           xi – i-tý náhodný jev 

           pi – i-tá pravděpodobnost 

Střední hodnota pro spojité rozdělení pravděpodobnosti: 

             
 

                                                                                                    (7) 

            E(X) – střední hodnota 

            x – náhodný jev 

           f(x) – hustota pravděpodobnosti 
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Očekávanou hodnotou se nejlépe vyměří i rezervy pokrývající dané riziko. Je možné 

odhadnout pravděpodobnost, že nebudou překročeny vymezené náklady projektu, 

nebo náklady, které nepřesáhnou dané meze se stanovenou pravděpodobností. 

Jako poslední hodnoty vztahující se k pravděpodobnosti, se lze uvést rozptyl, který udává 

variabilitu rozdělení, a směrodatnou odchylku, která je vyjádřena jako odmocnina rozptylu.  

Obecně lze říci, že riziko v kritické situaci může nebo nemusí nastat. Z toho vyplývá, 

že dopady na cíle projektu jsou buď předem známy, nebo nejsou žádné. Pomocí 

již zmíněných ukazatelů je možné stanovit, s jakou pravděpodobností riziko nastane, 

jaká bude délka trvání projektu, nebo jaké je potřeba vytvořit rezervy na rizika [1], [10], [16]. 

3.3.2 Hodnocení rizik pomocí stupnic 

Metoda hodnocení rizik pomocí stupnic spadá pod kvalitativní analýzu a patří mezi velmi 

populární metody, především pro její rychlost použití. Riziko a dopady rizika na projekt jsou 

zde vyjádřeny formou stupnic, mnohdy jsou tyto stupnice formulovány slovně nebo číselnými 

řadami. Pro vymezení priorit rizik v krátkém čase je tato metoda ideální volbou. Rizika 

se vyhodnocují součinem p x D, kde p je pravděpodobnost dopadu a D je dopad rizika na cíle 

projektu. Každému stupni pravděpodobnosti p a dopadu D jsou přiřazeny určité číselné 

hodnoty, které se zapisují do matice pravděpodobnost – dopad, a dále se poté s těmito 

hodnotami pracuje. Rizika jsou z pravidla rozdělena do tří nebo pěti skupin. Zařazením 

do těchto skupin se rizika i přibližně kvantifikují.  

Výhodou součinu p x D je omezený počet kombinací, čímž se zvětšuje již zmíněná rychlost 

použití této metody. Pokud se navzájem porovnávají hodnocení mezi projekty, je třeba brát 

v úvahu jak stupně rizika, tak i velikosti projektů [1].  

3.3.3 Simulace Monte Carlo 

Tato metoda se zakládá na celé škále numerických výpočetních metod. Využívá teorii 

pravděpodobnosti a náhodné veličiny, kdy se dělají namátkové experimenty 

a dále se vyhodnocují. Výsledkem bývá pravděpodobnost určitého jevu. Nevýhodou této 

metody je malá přesnost, naopak mezi výhody se řadí jednoduchá implementace a analýza 

kombinovaného účinku rizik.  

Princip této metody je následující. Jako první se vytvoří model, který se chováním nejvíce 

shoduje s daným modelem. Následně se pak s  modelem experimentuje, mnohonásobně 

se zkoumá jeho chování, a to buď s pevným časovým krokem, nebo s proměnným časovým 

krokem. Náhodné vstupní veličiny jsou deterministická čísla, ty se poté transformují 
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na veličiny s pravděpodobnostním rozdělením, které byly určeny. Náhodný problém se mění 

na deterministické úlohy se snadnějším řešením.  

Obecně se Monte Carlo užívá k odhadu celého rozdělení daných 

výsledků, ke kterým by mohlo dojít, nebo k odhadu jednotlivých klíčových ukazatelů 

z rozdělení. Dobré využití nachází tato metoda v oblasti investičních projektů týkajících se 

staveb, dále pak při hodnocení velikosti výsledků (doba trvání, náklady, …), [1], [10], [17]. 

Výsledkem simulace Monte Carlo jsou obvykle 2 výstupy [10]: 

 histogram, kde je zobrazen rozsah výsledků, které mohou nastat, a především kolikrát 

bylo dosaženo výsledku, 

 S – křivka, kde je znázorněna závislost rozsahu výsledků a kumulativní 

pravděpodobnost dosažení dané hodnoty. 

3.3.4 Metoda PERT 

Metoda PERT patří mezi metody síťové analýzy, které se zabývají časovou analýzou 

projektů. Rozdíl mezi metodou PERT a CPM spočívá v tom, že metoda PERT používá 

stochastické časové ohodnocení, čili předpokládá, že doba trvání jednotlivých činností (t) 

nejde přesně určit. Tato doba je identifikována jako náhodná a její rozsah je v intervalu 

od <a,b>. V projektovém řešení problémů bylo zavedeno tzv. pravděpodobnostní rozdělení 

beta a možný tvar tohoto rozdělení uvádí obrázek 1. 

Díky metodě PERT lze stanovit průměrnou dobu trvání jednotlivých činností (m), určit 

pravděpodobnost dodržení doby trvání projektu, nebo zkrácení či prodloužení této doby.  

Cílem metody PERT je uspořádat jednotlivé činnosti tak, aby byl dodržen termín dokončení 

projektu. Použití metody je především v oblasti logistiky a dopravy [1], [10], [18]. 

 

 

      f(x)                                   f(x)                                       f(x) 

 

 

               50%  50%                           50%50%                                 50% 50%  

            a      t0 m              b  t           a      t0=m    b  t                      a       m  t0       b  t 

 

Obr. 1 Možné tvary beta rozdělení [10], [18] 
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3.3.5 Analýza scénářů 

„Scénář je kontextově závislý popis možné budoucí situace vedoucí z výchozího stavu 

předpokládaným řetězcem událostí (dynamikou scénáře) k tomuto stavu a k detailům 

předpokládané konečné situace.“ [7] 

Účelem scénářů je odhad obrysů budoucnosti, a jejich cílem je pochopení existujících 

a možných problémů a vytvořit tak na ně určitý pohled. Na základě těchto scénářů jsou potom 

realizovány možné volby rozhodnutí, výběru nebo činností.  

Formy scénářů mohou být různé, od jednostránkového textového dokumentu, 

přes vícestránkový dokument, až po prezentaci s obrazovými příspěvky z prostředí. Co se týče 

podrobnosti, analytik si předem stanoví, zda bude uvádět obecné nebo detailní informace. Dva 

nejčastější typy scénářů jsou [7]: 

 Kvalitativní scénáře 

Tyto scénáře jsou dlouhodobějšího rázu a jsou ve velké většině popsány slovně. Kvalitativní 

scénáře rozvíjí komunikaci, učení a produkci nových strategických plánů uvnitř organizace. 

 Kvantitativní scénáře 

Tento typ scénářů je vyjádřen numericky a to i s jejich pravděpodobností. Tvorba 

kvantitativních scénářů spočívá v určení faktorů, stanovení hodnot (úrovní) těchto faktorů 

a produkcí vlastních scénářů podle jejich pravděpodobnosti. Nejčastějším nástrojem tvorby 

kvantitativních scénářů jsou rozhodovací stromy nebo simulace [1], [7], [10]. 

3.3.6 Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analys) 

Princip této grafické metody spočívá v charakterizování událostí, které se vzájemně vylučují, 

a jsou způsobeny určitou spouštěcí událostí. Její využití se uplatní především při modelování 

poruch, a dá se použít jak kvantitativně, tak kvalitativně. Při modelování, které má brát 

v úvahu přínosy a ztráty, lze použít rozhodovacích stromů. Výsledkem této analýzy jsou 

návrhy, jak snížit rizika [1], [10]. 

3.3.7 Analýza rozhodovacího stromu  

Rozhodovací stromy se užívají při rozhodnutí mezi několika danými variantami. Pro každou 

jednotlivou variantu, která je aspoň trochu možná, se tvoří strom, který začíná vlastním 

rozhodnutím. Toto rozhodnutí nelze ovlivnit. Dále pak každá větev rozhodovacího stromu 

nese název události, která je ale již nejistá, a její ovlivnění je buď malé, či žádné. Metoda 

rozhodovacího stromu provádí stejné výpočty jako metoda stromu událostí, ale navíc uvádí 

i výpočty očekávaných hodnot. Nevýhodou této metody je především to, že je vhodná 

zejména pro projekty, kde máme omezený počet verzí [1], [10], [22]. 
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3.3.8 Analýza nákladů a přínosů (cost/benefit analysis) 

Tato analýza, známá pod zkratkou CBA, umožňuje srovnání dvou typů nákladů, 

a to celkových předpokládaných nákladů s celkovými předpokládanými přínosy pro všechny 

nalezené varianty. Pomocí této metody se rozhoduje například o tom, zda projekt realizovat 

či ne, jak nejlépe riziko ošetřit, a jestli má význam riziko ošetřovat (pokud ano, pak platí, 

že dosažené přínosy > náklady na ošetření rizika). 

Při každém hodnocení nalezených variant je důležité si stanovit velikost (rozsah) nákladů 

a přínosů, které bude analýza obsahovat. Jde především o zvolení těch subjektů, 

podle kterých se dále budou určovat náklady a přínosy. 

V případech, kdy se jedná o riziko související s bezpečností, životním prostředím, 

nebo o finanční riziko s přispěním veřejných zdrojů, je vyžadována nezávislá objektivní 

analýza. Ta zahrnuje veškeré náklady a přínosy pro zainteresované (stakeholders), 

tedy pro všechny, kterých se riziko týká, a na které mohou mít posuzované verze určitý vliv, 

ať už pozitivní či negativní. 

CBA analýza se mnohdy označuje buď jako finanční CBA analýza nebo jako ekonomická 

CBA analýza, a to podle toho, jaké subjekty zahrnuje.  

Pokud se CBA analýza provádí kvantitativně (ve většině případů), jsou náklady a přínosy 

vyjádřeny jako peněžní toky. Kvantitativní CBA analýzu se počítá pomocí vnitřního 

výnosového procenta (IRR) a čisté současné hodnoty (NPV). Dále se pak srovnávají 

vypočtené hodnoty NPV a volí se taková možnost, kde je NPV největší. 

U kvalitativní CBA analýzy se zpracují tabulky nákladů a přínosů, a jednotlivé body 

v tabulkách se poté hodnotí, z pravidla pomocí bodování. 

Při analýze CBA se v první fázi provádí kvalitativní analýza a až potom kvantitativní [1], 

[10], [23]. 

3.3.9 Analýza stromu poruchových stavů (FTA – Fault Tree Analysis) 

Analýza FTA se uplatňuje především při analýze technických rizik, kdy zkoumá faktory, 

které mohou způsobit nežádoucí událost, taktéž někdy zvanou vrcholová událost. Touto 

událostí je mnohdy jakákoli porucha zařízení, či jeho úplné vyřazení z provozu. V některých 

situacích se identifikují i důsledky této vrcholové události. Mezi nejčastější příčiny vzniku 

nežádoucích událostí se zahrnují lidské faktory, faktory součástek (dílů, složek) a vnější 

faktory, které se nějakým způsobem liší od normálního průběhu procesu.  
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Při hledání příčin vzniku vrcholových událostí se používá kvalitativní FTA analýza, 

naopak při stanovení pravděpodobnosti vzniku vrcholové události se aplikuje kvantitativní 

FTA analýza. 

Postup FTA analýzy je následující: nejdříve se určí vrcholová událost, kterou je třeba 

analyzovat. Dále se hledají příčiny, které mohou způsobit tuto nežádoucí událost. 

Poté se identifikují další poruchové stavy a charakterizují se jejich příčiny. Tím to způsobem 

se pokračuje dále až do nejnižších úrovní, které se nazývají základní události. Pokud jsou 

k dispozici pravděpodobnosti základních událostí, je možné vypočítat pravděpodobnost 

vrcholové události [1], [24]. 

3.3.10 Analýza vztahu příčina-následek 

Tato analýza je kombinací stromu poruchových stavů a stromu událostí. Nejdříve 

se identifikuje nežádoucí událost, ke které může dojít. Dále se vytvoří strom poruchových 

stavů, kde se charakterizují jednotlivé příčiny iniciační události. Zde se začleňuje i časové 

zpoždění. Následně se pomocí stromu událostí určí možné cesty k výsledným následkům. 

Ze stromu poruchových stavů je možné stanovit pravděpodobnost poruchy a poté vypočítat 

pravděpodobnost každého jednotlivého následku.  

Metoda vztahu příčina-následek je používána především specialisty a zprvu byla vytvořena 

pro analýzu spolehlivosti systémů týkajících se bezpečnosti [1]. 

3.3.11 Analýza typu motýlek (bow tie analysis) 

Tato metoda obdobně jako analýza vztahu příčina – následek objasňuje a zkoumá rizika 

od jejich příčin, až po následky. Kombinuje strom poruchových stavů a strom událostí, avšak 

jejím cílem není technická analýza a určení pravděpodobnosti, jako u analýzy vztahu příčina-

následek, ale grafické znázornění vzniku a následků rizika, které jsou doplněné o: 

 tzv. řídící akce (preventivní akce), jejichž použití by mohlo zabránit vzniku rizika, 

 reaktivní řídící akce, jejichž cílem je zmírnit nebo úplně zabránit důsledkům rizikové 

události, a navrhuje opatření k obnově systému či zařízení, dojde-li k této události. 

Diagram typu motýlek, což je grafické podoba analýzy typu motýlek, je velmi přehledný, 

a využívá se především určení vzniku rizika a k charakterizování navrhovaných opatření, 

nebo pro diskusi ve skupině. Diagram lze uplatnit jak na hrozby, tak příležitosti, 

kdy se naopak zabývá pravděpodobností zvýšení přínosů z dané příležitosti. Postup 

pro vytváření diagramu je uveden v následujících krocích: 

1. Nejdříve je identifikováno riziko, které bude následně analyzováno. Identifikované 

riziko představuje hlavní uzel diagramu. 
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2. Dále jsou určeny příčiny rizika a ohledem na jejich zdroje. 

3. Příčiny zaznamenány vlevo se spojí čarami s hlavním uzlem. Jsou zakresleny i faktory 

stupňování, které by mohly ovlivnit úroveň rizika. 

4. Zapsání možných prevenčních řídících akcí a opatření k řízení stupňování 

do spojovacích čar. 

5. Na právě straně diagramu se určí možné následky rizika a opět se spojí s kritickým 

uzlem. 

6. Přes spojovací čáry se zakreslí bariéry proti následkům.  

7. Pod diagram je někdy vhodné zaznamenat manažerské funkce, které budou 

podporovat dané řídící zásahy. 

Mezi výhody této metody se zahrnuje její názornost nebo možnost rozvíjení strategie 

k následnému ošetření daného rizika. Nevýhodou je naopak jednoduchost, například 

oproti stromu poruchových stavů, který umožňuje více strukturovat a rozvést příčiny rizika. 

Metoda je doporučována k použití při brainstormingu [1]. 

3.3.12 Markovova analýza 

Markovovy řetězce spadají pod kvantitativní analýzu. Popisují systém jako množinu stavů, 

ve kterém se daný systém právě nachází. Použití Markovovy analýzy je velmi rozsáhlé, 

v průmyslových podnicích je využívána především v projektech týkajících se dostupnosti 

zařízení, včetně zahrnutí náhradních komponent pro opravy.  

Základem této metody je předpoklad, že nastávající stav systému je závislý na stavu 

předešlém a je možné stanovit pravděpodobnosti přechodu z tohoto výchozího stavu do stavu 

budoucích. Tyto pravděpodobnosti jsou zaznamenány do pravděpodobnostního vektoru, 

jehož součet pravděpodobností prvků je roven 1. Vektory jsou seřazeny do tzv. Markovovy 

matice (matice přechodů). Přechody z jednoho stavu do druhého se mohou zakreslit 

i do diagramu, kde jsou hlavnímu uzly stavy systému, a tyto stavy jsou propojeny šipkami 

s popisem pravděpodobnosti přechodu [1], [19]. 

3.3.13 Analýza multikriteriálního rozhodování (MCDA – Multicriteria decisional 

analysis) 

Tento způsob analýzy je založený na výběru varianty z hlediska více kritérií, kdy každé 

zvolené kritérium je oceněno vahami dle toho, jak je pro projekt důležité. Dále jsou tyto 

kritéria hodnoceny. Výsledkem této analýzy by mělo být objektivní rozhodnutí, 

které možnosti jsou přijatelné, a které je naopak nutno vyřadit. Varianty, které byly shledány 

jako vhodné, se dále podrobují detailnějšímu rozboru a hledá se optimální řešení. 
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Komplikované varianty MCDA jsou strukturovány do hierarchistické podoby, díky nimž 

lze řešit i velice složité rozhodovací děje.  

Pro tuto metodu je klíčová volba kritérií a nastavení vah. Špatná volba kritérií může způsobit 

problém a vést k mylnému celkovému rozhodnutí. MCDA je vhodný nástroj podporující 

rozhodování především v případech, kde nelze uplatnit analýzu nákladů a přínosů[1], [15], 

[25]. 

3.4 Komparativní analýza jednotlivých metod analýzy rizik 

Pro výběr vhodné metody analýzy rizik neexistují žádná předem daná pravidla, 

která by určovala v jakých situacích použít určitou metodu. Vedoucí manažeři se musí řídit 

vlastními instinkty a zkušenostmi z minulých projektů. Cílem je vždy použít takovou metodu, 

která zajistí požadovaný efekt.  

Z obecného hlediska, pokud se rizika analyzují pouze na základní úrovni, uvádí 

se jen základní popis z hlediska pravděpodobnosti – dopadu, lze použít metody Rozdělení 

pravděpodobnosti, očekávaná hodnota nebo Hodnocení rizik pomocí stupnic. Při hodnocení 

celkového rizika projektu zahrnující pravděpodobnostní počet je vhodné využít statické 

a simulační metody. V projektech, kde je potřeba znát vývoj projektu nebo chování daného 

systému, se přistupuje k možnosti aplikace analýz pomocí scénářů a diagramů. Co se týče 

vyhodnocování nejlepší varianty a volby mezi různými alternativami, zvolí se k analýze rizika 

metody pro podporu rozhodování. 

Mezi nejrychleji použitelné metody patří Hodnocení pomocí stupnic. Poskytuje možnost určit 

priority rizik. Nevýhodou této analýzy je pouze částečná kvantifikace, proto je v určitých 

případech (např. finanční rizika) na místě vynaložit více času, a zvolit metodu, která riziko 

více kvantitativně popíše (například CBA).  

Pro projekty, u kterých je nutné znát rezervy na rizika, se volí mezi metodami Rozdělení 

pravděpodobnosti a očekávaná hodnota,  Hodnocení rizik a Simulace Monte Carlo, s ohledem 

na složitost projektu, přičemž značně složité projekty se řeší pomocí Simulace Monte Carlo. 

Tato analýza má oproti dvoum předešle zmíněným metodám výhodu v tom, že umožňuje 

zkoumat více variant a složitější vazby. 

V případech, kde se hodnotí časové hledisko rizik, volí se mezi metodami Simulace Monte 

Carlo a PERT. Metoda PERT sice přináší výhodu ve výpočtu nejkratší, 

dále nejpravděpodobnější a nakonec nejdelší cesty, avšak není schopná zahrnout změnu 

struktury harmonogramu a různé úpravy projektu, proto její místo v dnešní době zaujaly 

simulační metody. 
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Simulace Monte Carlo a analýza scénářů byly srovnávány dvěma reálnými projekty s cílem 

určit pravděpodobnost dosažení cílových termínů. První projekt byla výstavba administrativní 

budovy s odhadem doby trvání 10 měsíců, druhý projekt se týkal ropy a zemního plynu, 

resp. instalace a údržby s odhadem doby trvání 13,8 dní. Výsledkem byla větší přesnost 

a vyšší vypočítaná hodnota pravděpodobnosti pomocí simulace Monte Carlo, než analýzou 

scénářů. Doba výpočtu byla však u analýzy scénářů podstatně nižší než u simulace Monte 

Carlo [27]. 

Projekty související s veřejnými zdroji nebo projekty, kde je třeba znát ztráty a přínosy všech 

zainteresovaných stran, se analyzují metodami CBA a MCDA. Metoda MCDA se zpravidla 

použije tam, kde nelze uplatnit CBA, například při vyhodnocení výběrových řízení 

nebo při konfliktních situacích (znečišťování ovzduší). Dále pak metoda MCDA srovnává 

varianty na základě více kritérií, naopak CBA posuzuje projekty jen z hlediska přínosů 

a nákladů.  

Rozhodování mezi variantami usnadňují metody MCDA a Analýza rozhodovacího stromu. 

Rozhodovací stromy se užívají zejména v případech, kdy počet variant je omezený, většinou 

se jedná o rozhodnutí mezi dvěma variantami (příklad: rekonstrukce stávajících výrobních 

prostor nebo výstavba nových výrobních prostor). MCDA se používá i u rozhodování, 

kdy máme více variant (příklad: 3 uchazeči o státní zakázku), s tím, že tato metoda umožňuje 

dané varianty zkoumat dle více kritérií, oproti rozhodovacímu stromu, kde kritéria 

se nezahrnují. 

Velmi zajímavou skupinu tvoří Analýzy ETA, FTA, Analýza příčina – následek a Analýza 

typu motýlek. Jejich hlavním účelem je definovat riziko od spouštěcí události až po konečný 

výsledek. Analýza FTA je nejjednodušší, vhodná spíše pro jednodušší projekty (např. 

zavedení nové technologie) a je užívána jen v kvalitativní podobě. Oproti tomu Analýza ETA 

je již využívána jak kvalitativně, tak i kvantitativně, a zahrnuje i časový faktor. Třetí možnost 

je Analýza příčina – následek, která je kombinací FTA a ETA. Její aplikace je však velmi 

složitá, použití se svěřuje pouze odborníkům, proto je pro složitější projekty (např. 

rekonstrukce zámku do určitého termínu) vhodnější uplatnit spíše Analýzu FTA, eventuelně 

Analýzu typu motýlek.  

Analýza typu motýlek se používá v odvětví letectví a petrochemie. Například 

v petrochemickém průmyslu může být na levé straně uvedena jako příčina vysoký tlak 

v potrubí, na pravé straně jako důsledek požár nebo výbuch. Za bariéru lze zvolit ventil. Tato 

analýza byla i aplikována ve dvou fakultních nemocnicích v Nizozemsku. V první z nich bylo 

její použití nedostačující z důvodu velkého počtu rizik a nestanovení priorit. Kreslení 
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a zaznačení do diagramu bylo pak v takovémto případě velmi obtížné. Před aplikací ve druhé 

z nemocnic byla tato analýza upravena a zaměřena na malý počet důležitých rizik. Zde bylo 

už její použití a zakreslení do diagramu adekvátní [26]. 

Jako poslední skupinu lze uvést analýzy, které nejenom charakterizují a rozebírají riziko, 

ale zároveň i vytváří podmínky pro ošetření rizik. Mezi tyto metody se řadí Analýzu typu 

motýlek a Analýzy CBA a MCDA. Analýza typu motýlek se používá zejména v případech, 

kdy je vyvolána diskuse, a je velká pravděpodobnost, že padne co nejvíce návrhů na ošetření 

(technická a provozní rizika), CBA pak užívá u ekonomických a finančních rizik, 

kdy podle nákladů a přínosů lze rozhodnout, zda zvolit jako ošetření rizika například tvorbu 

rezervy nebo pojištění rizika. Analýza MCDA je univerzální, dá se použít na všechny druhy 

rizik, její možnosti pro návrhy ošetření spočívají ve volbě kritérií. 

3.5 Praktické užití rozhodovacího stromu 

Rozhodovací stromy jsou jedna z nejpoužívanějších metod analýzy rizik, proto byla vybrána 

a aplikována na následujícím příkladu: 

Podnik dostal nabídku koupit dva druhy nových strojů. Vzhledem k rozpočtu si však může 

dovolit koupit pouze jeden z nich. Počáteční cena prvního stroje je 100 tisíc Kč, stroj bude 

podniku po dobu 5 let přinášet zisk 50 tisíc Kč. Počáteční cena druhého stroje je 130 tisíc Kč, 

podniku bude přinášet po dobu 5 let zisk 60 tisíc Kč. Úroková sazba je 15%. Rozhodovacím 

kritériem byla čistá současná hodnota. 
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Čistá současná hodnota ukazuje, že výhodnější je nákup druhého stroje. Podnik ovšem 

uvažuje, že první stroj po pěti letech prodá za 20 tis. Kč, druhý za 30 tis. Kč. Může nastat 

i varianta, kdy stroje podniku nebudou přinášet žádný zisk. Pravděpodobnost prodeje analytik 

odhadl na 60%, pravděpodobnost nulového zisku na 40%. Obě další varianty byly znovu 

propočteny.  
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Na základě výpočtů čisté současné hodnoty a dále pak očekávané hodnoty byl poté zvolen 

jako výhodnější nákup prvního stroje. Schéma tohoto investičního rozhodnutí je znázorněno 

na obrázku 2. 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Obr. 2 Rozhodovací strom pro investiční rozhodnutí 
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4. Ošetření rizik 

Tato fáze managementu rizik přichází na řadu až po dostačující identifikaci a analýze rizik.  

Organizace si musí připravit strategii ošetření rizik, a to jak pro hrozby, tak pro příležitosti. 

Nejprve je třeba nalézt všechny možné strategie a sestavit plán ošetření rizik (preventivní, 

rezervní, záchranné plány) tak, aby byl co nejefektivnější. Následně se použijí zvolené 

metody ošetření rizik pro očekávaná rizika a posuzuje se, zda je plán ošetření účinný, nebo je 

potřeba ošetření přehodnotit, případně celý projekt přepracovat. Pro každé jednotlivé riziko 

může být navrženo i více možností ošetření. 

Postup ošetření rizik se liší pro projekty, které jsou již v realizaci, pro projekty, které jsou 

ve fázi plánování, i pro externí a interní projekty. U projektů ve fázi koncepce se vyměří 

finanční rezerva na rizika, případně časová rezerva, je-li termín dokončení projektu závazný. 

Součástí je i rozhodnutí o tom, zda projekt odmítnout. Projekty, jejichž realizace už začala, 

se zaměřují na aktualizaci harmonogramu a rozpočtu, a určuje se výhled rizik. V určitých 

případech může dojít i k zastavení daného projektu [1], [6], [14]. 

4.1 Metody vhodné pro ošetření rizik 

Uvedená část bakalářské práce se zaměřuje na varianty ošetření rizik, stručně je popisuje 

a uvádí vhodná použití těchto metod ošetření. 

4.1.1 Strategie ošetření hrozeb a příležitostí 

Management rizik pracuje s riziky ve formě hrozeb nebo příležitostí. Tradiční strategie 

ošetření rizik slučovala dohromady příležitosti i hrozby. Dnes již tomu tak není, 

podle určitých strategií reagují organizace jinak na příležitost a jinak na hrozbu. Obecné 

strategie reakce na riziko pro hrozbu a příležitost jsou zaznamenány v tabulce 5. 

Tab. 5 Interpretace obecné strategie reakce na riziko pro hrozbu a příležitost [1] 

Reakce na hrozbu Obecná strategie Reakce na příležitost 

Vyhnout se Eliminovat nejistotu Využít 

Přenést Přidělit vlastnictví Sdílet 

Zmírnit Modifikovat vliv Posílit 

Přijmout Zahrnout do rozpočtu Přijmout 

 

Následující uvedené strategie jsou v principu preventivními ošetřeními, která podnik přijímá 

a realizuje ještě předtím, než riziko vznikne a jejich použití je univerzální. Tyto strategie 

se velmi často kombinují i s reaktivními akcemi, mezi které patří [1]: 
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 rezervní plán – použití v případě, kdy riziko nastane, 

 záložní plán (záchranný) – použití v situacích, kdy rezervní plán selže. 

Strategie 1: Eliminovat nejistotu: vyhnout se/využít 

Strategie vyhnout se pro hrozbu nebo využít pro příležitost je v tabulce nazvána 

pod souhrnným názvem eliminovat nejistotu. 

Pro hrozbu strategie vyhnout se znamená udělat v projektu takové změny, aby došlo k celkové 

eliminaci rizika a riziko nenastalo, což je možno dvěma způsoby: buď aplikováním jiného 

řešení projektu (např. použití jiné technologie, změna dodavatele), kterým se dosáhne 

stejných cílů, nebo změnou či úpravou cílů projektu (stanovení priorit).  

První možnost se uplatňuje během realizace projektu, druhá možnost se užívá především 

na začátku projektu, kdy může například dojít ke střetu požadavků na výsledný produkt, 

a kdy není možné zajistit všechny nároky současně. V tomto případě se stanovují priority 

požadavků na daný produkt. 

Naopak u příležitosti je nutné příležitost využít. To je opět možné provést změnou řešení 

projektu nebo přehodnocením cílů. Mohou být kupříkladu sníženy provozní náklady 

produktu, nynější dodavatel nahrazen dodavatelem levnějším, nebo mohou být provedeny 

takové úpravy produktu, které znamenají značné úspory [1]. 

Strategie 2: Přidělit vlastnictví: přenést/sdílet 

Koncepce přenést pro hrozbu vyjadřuje předání zodpovědnosti za řešení rizika někomu 

jinému za smluvenou cenu. Typickými příklady jsou bankovní platební záruky 

nebo kontrakty, kde si kupující objednává takové činnosti, na které sám nestačí, 

nebo pojištění rizik, kdy pojišťovna vyplatí náhradu. Pojištění zajišťuje určený útvar podniku 

spolu s pojišťovacím makléřem. Pojistit lze všechny oblasti rizik, nejčastější je však pojištění 

technických rizik, strojů a strojních zařízení, pojištění přepravovaného nákladu a pojištění 

různých finančních ztrát.   

Pro příležitost je adekvátní strategií sdílet, tedy najít si partnera, který přispívá k využití 

potenciálu příležitosti projektu. Partneři se dohodnou na podílech z dosáhnutých přínosů. Tato 

taktika se uplatňuje třeba při partnerství dodavatele a subdodavatele, kde si oba prověří nová 

řešení. Příležitostí je zde zlepšení konkurenční pozice [1], [20], [21]. 

Strategie 3: Modifikovat vliv: zmírnit/posílit 

Postup zmírnit pro hrozbu je další volba strategie v případech, že nejde aplikovat dvě předešlé 

strategie. Riziko zůstává v kompetenci organizace. Zmírnění se může týkat třeba snížení 

pravděpodobnosti, že hrozba nastane (př. výběr spolehlivějšího dodavatele, zvýšení kontroly 

u projektových činností), nebo alespoň snížení následků hrozby (př. zavedení zálohování 
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komponent, jejichž riziko selhání je značně vysoké). U této taktiky se klade velký důraz 

na rychlost provedení postupu a příslušných akcí, protože v mnoha situacích rychlý zásah 

přináší vyšší účinnost. Naopak zpoždění má za následek rozvinutí rizika. 

Na rozdíl od hrozby, kterou bylo nutné zmírnit, příležitost je nezbytné posílit, tzn., že se zvýší 

pravděpodobnost naplnění příležitosti, popřípadě se provedou taková opatření, jenž navýší 

přínosy. Zvýšit pravděpodobnost a přínosy se provádí například zvýšením kontroly 

u klíčových činností projektu, nebo motivací zainteresovaných stran (prémie za kratší termín 

dodání). I zde platí snaha o co nejrychlejší reakce, které by vytěžily z příležitosti maximum.  

Riziko se modeluje nejčastěji pomocí součinu p x D [1]. 

Strategie 4: Zahrnout do rozpočtu: přijmout 

Tato strategie je na rozdíl od předešlých společná pro hrozbu i pro příležitost. Riziko je 

možné přijmout, pokud je nižší než hranice, pod kterou už se organizaci nevyplatí rizikem 

zabývat, nebo pokud by získané přínosy byly větší než náklady na ošetření rizika, 

či v případech, kdy nemůžeme riziko nijak ovlivnit. 

Jestliže dojde k situaci, kdy hrozbu není možné ovlivnit, zásadně ovlivňuje cíle projektu 

a pravděpodobnost jejího dopadu je velmi vysoká, je nezbytné provést její důkladnou analýzu 

a zvážit, zda je takové riziko pro projekt akceptovatelné, případně vyčlenit odpovídající 

rezervu. U příležitostí je postup obdobný. Pozor, neuskutečnění příležitosti neznamená totéž, 

co uskutečnění hrozby [1]. 

4.1.2 Doporučená opatření podle zařazení do struktury rizik 

V této kategorii strategií jsou doporučená ošetření pro jednotlivá rizika navrženy 

podle zařazení rizik do skupin. Ošetření je pouze orientační, aktuální informace, výsledky 

a získané zkušenosti se zapisují do registru rizik, do kterého je možné nahlédnout v případě 

řešení dalších rizik stejného druhu v budoucích projektech. S ohledem na velkou škálu 

kategorií a podskupin rizik, si jsou v následující tabulce 6 uvedeny alespoň základní kategorie 

a návrhy na opatření[1]. 
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Tab. 6 Seznam kategorií rizik projektů a jejich doporučená opatření na ošetření rizik, 

modifikované z [1] 

Druh rizika Návrh opatření 

Finanční 

Opatřit rizika bankovní zárukou, využívat daňové 

a dotační podpory, pojistit záporné toky peněz 

(cash flow), zajistit kurz (hedging, měnová 

diverzifikace). 

Garance a servis 

Pozorně zvážit rizika u větších nároků na záruky 

a rychlosti oprav, přenést podmínky smlouvy 

na dodavatele.  

Legislativní, právní 

Získat co nejvíce informací k nařízením 

a předpisům, vyvarovat se porušení patentů, 

prověřit smlouvy, neuznat neomezené náhrady 

škod. 

Manažerská 

Přezkoumat harmonogram kapacit podniku 

a navrhnout opatření k jeho dosažení, vhodně 

zvolit obsazení projektového týmu, pořádat 

tréninky a školení. 

Nákup 

Hledat, ověřit a udržovat partnerské vztahy 

s dodavateli, mít více dodavatelů pro každý 

produkt, dbát na smluvní podmínky dodávek, 

pravidelně hodnotit dodavatele (kvalita, 

spolehlivost, postavení na trhu, …). 

Obchodní 

Prověřit zákazníka, trh a partnery v projektu, 

dobře zvážit vstup do projektu, projekt projednat 

se zákazníkem a partnery, budovat kladný vztah 

se zákazníkem, využít projekt jako opěrný bod 

pro další projekty. 

Technická 

Přesně určit požadované funkce a parametry 

produktu, mít připraveno záložní řešení 

u technicky komplikovaných částí produktu, mít 

alternativní dodavatele, zkontrolovat normy, 

požadavky na povolení k provozu a vybavení 

výroby. 
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4.1.3 Metodika tvorby rezerv na rizika 

V managementu rizik má rezerva podobu dodatečných časových, finančních nebo jiných 

zdrojů vztažených k základnímu plánu projektu. Jde tedy o objem materiálu, času, financí 

nebo zdrojů, které jsou stanoveny nad rámec základního plánu. Tyto rezervy se uplatňují 

v situacích, kdy jsou vyčerpány naplánované zdroje, a jejich užití schvaluje management 

podniku. Nejznámějšími rezervami jsou [1]: 

1. finanční rezervy, 

2. rezervy zdrojů a věcné rezervy, 

3. časové rezervy, 

4. manažerské rezervy. 

Finanční rezervy kryjí vyšší náklady projektu nebo přechodný nedostatek hotovosti. Jsou 

potřebné ve většině projektů a obvykle se určují z očekávaných hodnot rizik. 

U věcných rezerv (materiál, náhradní díly) a rezerv zdrojů na provádění různých činností 

(lidské zdroje, stroje, zařízení) je hlavní mít zajištěnou časovou dostupnost těchto zdrojů 

v požadovaném čase. Příkladem je počet údržbářů u strojů, kde se vyskytla porucha a je nutné 

provést opravu. U vytváření rezerv tohoto druhu je součástí i propočet efektivnosti. 

Dalším typem jsou časové rezervy, které pokrývají prodloužení realizace projektu. Jsou 

významné zejména tam, kde je omezeno ukončení projektu. Zpoždění projektu má pro podnik 

dopad ve formě finančních ztrát, které se týkají přímo podniku nebo zákazníka. Zákazník tyto 

ztráty může přenést na podnik provádějící projekt, a to v podobě penále nebo škody. 

Posledním druhem rezerv je manažerská rezerva, která se nejčastěji používá jako manažerská 

finanční rezerva nebo manažerská časová rezerva. Způsob vytváření a užití manažerských 

rezerv není zakotven v žádných normách, podniky si tuto rezervu tvoří samy a dle svých 

rozhodnutí s ní disponují. Manažerská rezerva se počítá očekávanou hodnotou, simulací 

Monte Carlo, nebo je vyjádřena jako procento z rozpočtu projektu. Specifickým druhem 

manažerské rezervy je ekonomická manažerská rezerva. Ta posuzuje vliv rizika na přínosy 

projektu a má smysl zejména tehdy, kdy je nejistota velká a mohla by znehodnotit cíle 

projektu. 

Riziko v externích projektech se týká zejména nákladů, příležitost může mít formu prémie 

za dřívější dodání, a jiné. Finanční rezerva u těchto projektů je již zahrnuta v rozpočtu. 

Po ukončení projektu lze celkem spolehlivě zhodnotit finanční výsledek. Speciální rezervy 

se pak u externího projektu tvoří na záruční provoz. Naopak v interních projektech mohou 

manažeři regulovat náklady, problém však nastává v kontrolování výnosů. Oblast výnosů 

se rezervou těžko pokrývá [1], [6], [10]. 
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4.1.4 Efektivita ošetření rizik  

Efektivita ošetření rizik je pomocná metoda pomáhající rozhodnout, zda má smysl riziko 

vůbec ošetřovat, a pokud ano, která z navrhovaných variant ošetření je nejvhodnější. 

Pro určení efektivity je třeba znát přínosy ošetření rizik a náklady spojené s provedením 

navržených možností ošetření. Je možné vypočítat: 

             - hrubý přínos ošetření rizika (jen pro riziko)                                      (8) 

                - hrubý přínos pošetření rizika (pro projekt)                               (9) 

                   - čistý přínos ošetření rizika                                             (10) 

                   - efektivita ošetření rizika                                                   (11) 

      - očekávaná hodnota rizika před navrženým ošetřením 

    – očekávaná hodnota po navrženém ošetření 

   – celkové náklady na provedení ošetření 

                                 - součet očekávaných hodnot pro vyvolané hrozby 

 

Vztah (8) vyjadřuje zlepšení očekávané hodnoty rizika po jeho ošetření, bez ohledu 

na náklady spojené s tímto ošetřením. Vztah (9) započítává i kladný nebo záporný účinek 

hrozeb a příležitostí, které mohou vzniknout v důsledku ošetření rizika. Vztahy (10) a (11) 

klasifikují vztah hrubého přínosu ošetření rizika daného projektu a nákladů na toto ošetření, 

a to buď jako jejich rozdíl či podíl. Čistý přínos musí být >0 a volí se varianta ošetření 

s největším čistým přínosem. Efektivita ošetření musí být >1, kdy se vybírá nejvyšší 

efektivita. 

V situacích, kdy čistý přínos vyjde <0 nebo efektivita bude <1, nemá význam riziko ošetřovat. 

Výjimku tvoří skupina rizik, která je pro projekt nepřijatelná. Jedná se o zdravotní 

a bezpečnostní rizika, eventuelně rizika ohrožující životní prostředí, nebo jiná rizika, které je 

obtížné vyčíslit. V ostatních případech se jako kritérium volí čistý přínos nebo efektivita. 

Při rozhodování o tom, kterou metodu ošetření zvolit za nejvýhodnější na základě 

vypočítaného čistého přínosu a efektivity, se doporučuje prověřit spolehlivost odhadovaných 

nákladů a přínosů, a dále pak ověřit, zda je možné reálně splnit navržená opatření [1]. 

4.1.5 Výnosnost a vykazování stavu projektu 

Výnosnost projektu je metoda sloužící k rozhodnutí, zda má být realizace projektu zahájena 

(pokud ještě projekt nebyl spuštěn), nebo zda má význam realizaci projektu dokončit, 

pokud se výsledky ukazují jako neuspokojivé (v projektech, jejichž realizace již začala). 
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Výnosnost projektu se nejčastěji určuje porovnáním finančních výdajů a výnosů projektu, 

ale její stanovení je odlišné pro interní a externí projekty. Základní rozdíl je především 

ve finančních tocích výnosů projektu. U externího projektu vykazuje podnik výnosy ve formě 

tržeb, které jsou uhrazeny zákazníkem. V interních projektech se výnosy získávají v době 

návratnosti investice, ta se liší podle zaměření projektu. U IT projektů se doba návratnosti 

pohybuje v řádu 2-4 let, u investic do strojů a zařízení 2-8 let, u investičních programů          

8-15 let. 

Výnosnost externího projektu:  

U externího projektu je výsledný produkt dodávaný zákazníkovi. Na konci realizace projektu 

a po předání produktu již podnik obdržel většinu plateb od zákazníka. Doba realizace je 

u těchto projektů různá, může trvat týdny, měsíce, ale i několik let, a to podle typu projektu. 

U investičních celků podnik přijímá dílčí zálohy na plnění projektu, zbytek finančních 

prostředků si podnik musí obstarat sám. Výnosnost externího projektu, kde je produkt 

dodáván zákazníkovi, je nejčastěji hodnocena ve formě hrubého, případně čistého zisku. 

Každý podnik má svou hranici hrubého zisku, pod kterou již projekty nepřijímá. 

Klíčovým dokumentem ke sledování vývoje stavu projektu je tabulka PSR (Project Status 

Report – zpráva o stavu projektu), která je obrazem aktuálních výnosů, nákladů a zisku, 

a obsahuje i aktuální stav rezerv na rizika Je zde možnost porovnat počáteční rozpočet 

a rozpočet s již zaúčtovanými náklady, výnosy a očekávanými výsledky po ukončení realizace 

projektu. Tato tabulka tedy umožňuje pohled na projekt třemi způsoby: z hlediska pokroku 

plnění projektu, z hlediska odchylek od základního plánu a z hlediska předpovědi. Hlavní 

položky, které se sledují v tabulce PSR z hlediska kalkulace, jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Tab. 7 Položky v tabulce PSR z hlediska kalkulace, modifikované z [1] 

Projekt 

1. Tržby 

2. Materiál 

3. Kooperace 

4. Ostatní přímé náklady 

5. Mzdy a režijní náklady (TPV, výroba, technická 

kontrola, …) 

6. Přirážky, speciální náklady (materiálová přirážka, 

kalkulovaný úrok, rezerva na rizika,…) 

7. Náklady celkem 

8. Hrubý zisk 

9. Čistý zisk 

 

Jednotlivé položky uvedené v tabulce jsou pouze hrubou strukturou, jednotlivé řádky 

se dále dělí na další detaily.  

Výnosnost interního projektu: 

Interní projekt je takový, ve kterém si podnik pořizuje určitý produkt, vynakládá finanční 

prostředky na jeho realizaci a po určité době očekává jejich návratnost. Vzhledem k tomu, 

že financování projektu může trvat i několik let, je třeba počítat ve výpočtu výnosnosti 

i s časovou hodnotou peněz, tzn. že finanční prostředky vložené do banky se každý rok 

znehodnocují, proto je potřeba korigovat hodnotu budoucích výnosů. Budoucí toky 

se přepočítávají na současnou hodnotu a musí být za danou dobu návratnosti vyšší 

než finanční výdaje, neboli čistá současná hodnota NPV musí být >0, aby projekt splnil 

požadovanou výnosnost. 

I v interních projektech je možné využití tabulky PSR, pouze s tím rozdílem, 

že zde se neklasifikují tržby ani zisk. Vliv rizik na výnosy projektu lze sledovat v tabulce 

peněžních toků pro výpočet NPV[1]. 

4.2 Komparativní analýza jednotlivých metod ošetření rizik 

Mezi nejzákladnější metody ošetření rizik používané v současnosti jsou Rezervy na rizika 

a pojištění rizik. Obě metody je možné zvolit téměř pro všechny druhy rizik a kryjí určitým 

způsobem riziko. Rozdíl spočívá v tom, že rezervy se vyžadují téměř u všech projektů, 

kdežto pojištění je „něco navíc“, čím se podnik chrání proti případným hrozbám. Nevýhodou 

rezerv je nejistota na začátku projektu. Jak rezervy, tak pojištění, se používají především 
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pro finanční a technická rizika, a pro externí projekty. Organizace si sama musí rozhodnout, 

která metoda je pro ně výhodnější. Není vyloučena i kombinace obou metod. 

Z hlediska pomocných metod, které pomáhají s ošetřením rizik, se do této kategorie řadí 

Efektivita ošetření a Výnosnost projektu. Na základě vypočítání efektivity, čistého přínosu 

nebo výnosnosti se lze rozhodnout, zda riziko ošetřit, nebo jestli projekt realizovat či nikoli. 

Výhodou metody Výnosnost projektu je její použití i během realizace projektu. Problém 

u těchto metod nastává s riziky, která jsou špatně vyčíslitelná. 

V preventivních ošetřeních rizik, volí se mezi některou ze Strategií ošetření hrozeb 

a příležitostí. U složitějších a nákladnějších projektů je vhodné zvolit strategii Přidělit 

vlastnictví: přenést/sdílet, a riziko například pojistit. V případech, kdy je riziko žádný 

neovlivnitelné nebo jsou náklady na ošetření příliš vysoké, se pracuje se strategií Zahrnout 

do rozpočtu: přijmout, popřípadě je možné použít některou z metod Efektivita a Výnosnost, 

a podle výsledků eventuelně vytvořit rezervní a záchranné plány. Na základě povahy rizik je 

možné využít i další dvě strategie, strategii Eliminovat nejistotu: vyhnout se/využít a strategii 

Modifikovat vliv: zmírnit/posílit. První možnost se aplikuje u rizik, u kterých se provádí 

změny vedoucí k eliminaci nejistoty. Druhá varianta se uplatňuje v případech, kdy se riziko 

nelze eliminovat. 

V situacích, kdy si podnik není jistý, jakou metodou rizika ošetřit, se pracuje s opatřeními 

dle zařazení do skupin, kde jsou zapsána obecná doporučení pro ošetření rizik 

podle zkušeností projektových manažerů. 
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5. Závěr: 

V předložené bakalářské práci bylo hlavním cílem uvést metody analýzy a ošetření rizik. Tato 

problematika je dnes hojně zastoupena v odborných publikacích jak v zahraničí, tak v České 

Republice, a to především díky širokému uplatnění simulačních metod jako je simulace 

Monte Carlo, nebo využití strategií pojištění rizik a tvorba rezerv. Jednotlivé metody jsou 

v bakalářské práci stručně charakterizovány, je popsáno jejich užití a následně jsou tyto 

metody srovnány. Pro lepší pochopení využití metod jsou uvedeny typy aplikace určitých 

metod analýzy rizik. 

Byl zvolen postup seznámení se s tématy analýza a ošetření rizik a následné rozpracování 

témat. Tedy nejdříve byl definován pojem riziko a uvedeny metodiky managementu rizik. 

Podle těchto metodik se řídí analýza i ošetření rizik, souhrnně řízení rizik. Poté se daná práce 

zaměřila na analýzu a ošetření rizik, byly definovány jednotlivé metody, formulováno jejich 

užití a provedeno jejich srovnání z různých hledisek použití. Bakalářská práce byla pro lepší 

přehlednost doplněna tabulkami a obrázky. 

Problematika analýzy a ošetření rizik by měla být do detailu zpracována u každého projektu. 

Přesto v mnoha podnicích je dosud toto téma přehlíženo a není mu věnována dostatečná 

pozornost. Důvody mohou být různé, například že podnik přikládá malou váhu problematice 

rizik, nebo se podniku nechtějí investovat finanční prostředky do řízení rizik. Přitom vhodně 

zvolená metoda pro analýzu a ošetření může organizaci ušetřit spoustu času a hlavně nákladů. 

Závěrem lze říci, že předložená bakalářská práce je souhrnným přehledem metod 

používaných k analýze a ošetření rizik. 
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Seznam zkratek: 

CBA       Cost/benefit analysis 

CPM       Critical Path Method 

ETA        Event Tree Analysis 

FTA        Fault Tree Analysis 

IRR        Internal Rate of Return 

MCDA   Multicriteria Decisional Analysis 

NPV       Net Present Value 

PERT     Program Evaluation and Review Technique 

PSR       Project Status Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  


