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Anotace 

Diplomová práce se zabývá identifikací a vyhodnocením rizik, která ovlivňují finanční 

zdraví vybraného podniku. Cílem diplomové práce je na konkrétním případu společnosti 

Čisté prameny a.s. identifikovat rizikové faktory ovlivňující finanční zdraví této 

společnosti a stanovit významnost identifikovaných rizik a jejich vliv na finanční zdraví. 

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou část, v které jsou popsány techniky 

identifikace rizik, analýza rizik a finanční zdraví. Je tu nastavena metodika pro praktickou 

část. V praktické části je nejdříve popsána společnost Čisté prameny a.s. a její 

podnikatelské aktivity. Podnik je popsán SWOT analýzou a vybranými metodami jsou 

identifikovány rizikové faktory a určena jejich významnost. Na závěr práce je vytvořen 

registr rizik. 

Klíčová slova: riziko, analýza rizik, SWOT analýza, finanční zdraví, finanční analýza, 

identifikace rizik, významnost rizik, registr rizik 

 

Summary 

The present thesis deals with the identification and assessment of risks that affect the 

financial soundness of a selected business. Based on the specific case of the company Čisté 

prameny a.s., the thesis identifies the risk factors affecting the financial soundness of this 

company, determines the importance of the identified risks as well as their effect on the 

company's financial soundness. The thesis is divided in two parts – the theoretical part 

where the risk identification methods, risk analysis and financial soundness are dealt with, 

along with the methodology for the practical part. In the practical part, the company Čisté 

prameny a.s. is introduced and its business activities are described. The company is 

described using the SWOT analysis. Risk factors are identified and their importance is 

determined by selected methods. At the end of the thesis, a risk register is created. 

Keywords: risk, risk analysis, SWOT analysis, financial soundness, financial analysis, risk 

identification, risk importance, risk register 
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Seznam použitých zkratek 

aj.   a jiné  

apod.   a podobně 

a.s.   akciová společnost 

atd. a tak dále 

atp.   a tak podobně 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

ČSN EN ISO Česká státní norma, z anglického International Organization for 

Standardization, česky Mezinárodní organizace pro normalizaci, 

Systém managementu jakosti 

EBIT zisk před zdaněním a úroky, z anglického Earnings before Interest 

and Taxes 

EBITDA zisk před zdaněním, úroky a odpisy, z anglického Earnings before 

Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges 

EU Evropská unie 

FMEA analýza způsobů a důsledků poruch, z anglického Failure Modes and 

Effects Analysis 

FMECA analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch, z anglického Failure 

Modes and Effects and Criticality Analysis 

HAZOP studie ohrožení a provozuschopnosti, z anglického Hazard and 

Operability Studies  

HG hydrogeologie 

IG inženýrská geologie 

Kč   koruna česká 

např.   například 



resp.   respektive 

ROA   rentabilita aktiv, z anglického Return on Assets 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu, z anglického Return on Equity 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SWOT zkratka z anglického originálu, S = Strengths, W = Weaknesses, O = 

Opportunities, T = Threats 

tj.   to jest, to je 

tzn.   to znamená 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
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1 ÚVOD 

Identifikace, analýza a řízení rizik je v České republice poměrně novým a rozvíjejícím 

se oborem, s nímž se ovšem budou podniky setkávat čím dál častěji. Cílem této diplomové 

práce je identifikace a vyhodnocení rizik ovlivňujících finanční zdraví firmy. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické 

části je určena metodika práce a vysvětlení pojmů riziko, rozdělení rizik, identifikace 

rizika, analýza rizika a vyhodnocení rizika. Zároveň je nastolena problematika rizik 

ohrožujících zdraví firmy. 

Analýza a řízení rizika je nedílnou součástí celkového vedení a řízení firmy. Bez 

určení a vyhodnocení rizik se v současné době neobejde žádná firma, jež chce prosperovat 

nebo minimálně nezaniknout. Základním podkladem pro tuto analýzu je směrnice ČSN EN 

31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Tématu se týká také aktualizace 

normy ČSN EN 9000 – Management jakosti, takže se stává pro mnoho podniků závazným. 

V praktické části diplomové práce jsou na konkrétním příkladu společnosti Čisté 

prameny a.s. podle dříve popsané metodiky identifikována a vyhodnocena rizika, která 

mají vliv na finanční zdraví firmy. Tento vybraný průmyslový podnik se zabývá převážně 

geologickým průzkumem a s tím spojenými vrtnými pracemi a sanačními pracemi na 

odstraňování následků ekologických zátěží. 

Daný podnik skutečně existuje, avšak vedení si vzhledem k citlivosti publikovaných 

údajů nepřálo zveřejnit skutečné jméno společnosti, proto je v práci používán fiktivní 

název „Čisté prameny a.s.“. Všechny ostatní informace jsou pravdivé a relevantní, bylo 

čerpáno ze skutečných výročních zpráv.  

Finanční zdraví firmy bude posouzeno podle vybraných ukazatelů. Základním zdrojem 

pro zjištění finančního zdraví firmy je finanční analýza poměrových ukazatelů. Budou 

popsány cíle společnosti a identifikována rizika, jež splnění těchto cílů ovlivňují, a 

následně bude vyhodnocen jejich možný dopad.  

Takto definovaná rizika je nutno řídit, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu 

anebo snížit jejich dopady. Řízením rizik je možno předejít negativním vlivům, které 

mohou vést až k zániku firmy. V tomto směru je potřeba si uvědomit, že rizika neexistují 
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pouze ve finanční oblasti, ale existuje i nespočet dalších oblastí rizik, které ovlivňují 

hospodářský výsledek podniku. Na řízení rizik ve firmě se podílejí prakticky všichni 

zaměstnanci, ale zásadní úlohu hraje vedení společnosti, které určuje strategii společnosti a 

její cíle, stejně jako úkoly a odpovědnost všech organizačních složek podniku. 

Je třeba zmínit, že finanční cíle podniku byly určeny resp. zadány vedením 

společnosti, částečně s přispěním analýzy silných a slabých stránek (SWOT analýza). Cíle 

musejí být měřitelné a odchylka od stanovených cílů musí být pravidelně vyhodnocována.  

Společnost Čisté prameny a.s., jakožto držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001, se 

začala věnovat rizikům – identifikaci, analýze, zhodnocení a řízení – při přípravě na 

novelizované normy ČSN EN ISO 9001 : 2016 a ČSN EN ISO 14001 : 2016, které 

požadavek na řízení rizik obsahují. 

Analýzou rizik v praktické části této práce vznikne registr potenciálních rizik a 

management společnosti s ním bude seznámen.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A STANOVENÍ METODIKY 

PRÁCE 

V této části jsou popsána teoretická východiska práce – pojem riziko, co to je, jak se 

dělí, jakým způsobem se rizika identifikují, hodnotí a analyzují. Jsou tu popsány jednotlivé 

techniky posuzování rizik. A protože se tato práce soustředí na rizika, která ovlivňují 

finanční zdraví, je tu též popsáno, co ovlivňuje finanční zdraví podniku, dále je popsána 

finanční analýza poměrových ukazatelů a jsou vybrány ukazatele, které mají vliv na 

finanční zdraví.  

V závěru této kapitoly je popsána metodika použitá pro praktickou část práce. 

2.1 Riziko  

Nejistota a riziko provázejí člověka odnepaměti, a to ve všech oborech a konáních. 

Zvláště to platí o jeho podnikatelských aktivitách. Riziko spočívá v tom, že mnoho činností 

má nejisté výsledky, které se mohou výrazně lišit od předpokládaných cílů, které mají 

negativní, případně pozitivní dopad.  

Rizika a příležitost znázorňuje schéma na obrázku č. 1.  

Obrázek č. 1 – Schéma rizika a příležitosti 

Přínosy: 

- významné 

 

- přijatelné 

 

- nevýznamné 

Rizika: 

- nevýznamné 

 

- přijatelné 

 

- neakceptovatelné 

 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 
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 Riziko je nejvíce chápáno jako pravděpodobnost nějaké ztráty (materiální, finanční, 

časové aj.), ohrožení lidí nebo životního prostředí. Riziko spočívá v neodhadnutí či špatně 

předvídatelném souběhu různých okolností, které ve výsledku dospějí ke škodám a 

ztrátám. Nicméně, je třeba si uvědomit, že riziko může mít ve výsledku i pozitivní vliv. [3] 

Součástí rozhodování vrcholného managementu firmy by už v současné době měl být 

management rizik. Jeho existence při řízení společnosti snižuje možnost nepříznivého 

působení na podnik a jeho hospodářské výsledky zvyšováním odolnosti podniku a 

pružnější reakcí na okolní vlivy. 

Ve vedení firmy existuje při strategických rozhodnutích, investičních rozhodnutích, 

plánování větších projektů riziko se závažným dopadem – riziko správného rozhodnutí. 

Definice rizika dle [1] zní, že „riziko – účinek nejistoty na dosažení cílů“, přičemž dále 

je u poznámek k této definici uvedeno:  

1) „Účinek je odchylka od očekávaného – kladná a/nebo záporná.“  

2) „Cíle mohou mít rázná hlediska (jako jsou finanční, zdravotní, bezpečnostní a 

environmentální cíle) a mohou být uplatňovány na různých úrovních (jako je 

strategická úroveň, úroveň týkající se celé organizace projektu, produktu a 

procesu).“ 

3) „Rizika jsou často charakterizována odkazem na potenciální události a následky 

nebo na jejich kombinaci.“ 

4) „Riziko se často vyjadřuje jako kombinace následků událostí (včetně změn 

okolností) a s ní související možnosti výskytu.“ 

5) Nejistota je stav dokonce i částečného nedostatku informací souvisejícího 

s pochopením nebo znalostí události a jejich následků nebo možnosti výskytu.“ 

Tuto definici je možné vyložit ve smyslu, že bez cíle není riziko, resp. riziko 

existuje pouze tehdy, pokud má vliv na cíle. Z čehož ve výsledku plyne pravidlo, že 

pro řízení rizik je nutná v první řadě identifikace cílů. 

2.1.1 Klasifikace rizik  

Rizika lze klasifikovat na základě různých kritérií. V odborné literatuře se lze setkat 

nejčastěji s tímto členěním rizik [3]: 
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Podnikatelské a čisté riziko  

Zatímco podnikatelské riziko zahrnuje negativní i pozitivní složku, čisté riziko má 

pouze negativní aspekt. Pod podnikatelským rizikem se rozumí jakékoliv riziko, které 

vážně ovlivní podnikání – v čem, jak, kde podnikat nebo při zavádění nových služeb či 

výrobků.  

Čistá rizika se týkají ztrát a škod na majetku podniku, poškození zdraví jednotlivců 

způsobených přírodními vlivy, selháním technických zařízení a jednáním lidí. [3] 

Systematické a nesystematické riziko 

Změny rozpočtové politiky, změny daňových zákonů nebo např. změny cen energií a 

surovin jsou společenské faktory, jež mají vliv na všechny ekonomické útvary. Tato 

systematická rizika ve výsledku ovlivňují celkový vývoj trhu, takže bývají nazývána rizika 

tržní. 

Nesystematické riziko je jedinečné pro konkrétní podnik a jeho činnost. Jedná se 

například o krach důležitého poddodavatele, odchod klíčového zaměstnance podniku, 

nástup nového konkurenta atp. [3] 

Vnější a vnitřní rizika 

Vnitřní rizika jsou vztažena k podmínkám uvnitř podniku, jedná se např. o rizika 

technicko-technologická nebo rizika selhání pracovníků. 

Zdrojem vnějším rizik jsou faktory vně podniku (např. ekonomické a ekologické 

makrookolí, konkurence, odběratelé); tato rizika jsou způsobena podnikatelským 

prostředím. [3] 

Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

Ovlivnitelným rizikem se rozumí takové riziko, které může podnik, resp. manažer 

svým rozhodnutím ovlivnit, resp. snížit pravděpodobnost jeho vzniku či rozsahu 

způsobených škod. (Např. proškolením osob vzhledem k BOZP a vybavením zaměstnance 

ochrannými pomůckami předchází podnik pracovním úrazům.) 

Typickým příkladem neovlivnitelného rizika je živelná pohroma. Podnik nemá vliv na 

příčiny takové katastrofy, může však snížit případné negativní důsledky (např. pojištěním). 

[3] 
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Primární a sekundární riziko 

Sekundární riziko vzniká v případě, že se podnik snaží eliminovat riziko primární. 

Např. podnik, aby předešel primárnímu riziku při samostatném vstupu na zahraniční trh, 

vytvoří společný podnik se zahraniční firmou. Sekundární riziko z toho plynoucí může být 

odlišná podniková kultura mezi oběma společnostmi, jež může být příčinou neúspěchu. [3] 

Fázové riziko 

Fázové riziko má úzkou souvislost s podnikovým projektem a s fází, v jaké se projekt 

nachází – přípravné, realizační, provozní. Podnik musí řešit všechna rizika, která ovlivňují 

výslednou kvalitu projektu, dodržení časového splnění dokončení projektu, dodržení 

rozpočtové ceny (např. nekvalitně vypracovaný projekt, selhání poddodavatele, vzrůst cen 

energií a surovin aj.). [3] 

 

Podle věcné náplně se rozlišují tato rizika: 

Technicko-technologická rizika 

Technicko-technologická rizika jsou rizika, jež souvisí s uplatněním výsledků 

vědecko-technického rozvoje a vedou k vývojovému nezdaru nových technologií a 

výrobků. [3] 

Výrobní rizika 

Tato rizika jsou spojena s nedostatkem zdrojů – surovin, energií, materiálů, pracovních 

sil.  Mohou ve výsledku ohrozit celý výrobní proces a jeho výsledky. 

Dodavatelská rizika mohou být způsobena poruchami a nedostatky u dodavatelů. 

Provozní rizika se projevují ztrátou nebo nespolehlivostí výrobních zařízení. [3] 

Ekonomická rizika 

Ekonomická rizika, jejichž podnětem je růst cen surovin, energií, služeb a dalších 

nákladů, zahrnují rizika nákladová. V důsledku mohou ohrozit výši předpokládaného 

hospodářského výsledku. [3] 
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Tržní rizika 

Tržní rizika se týkají úspěšnosti prodeje výrobků nebo služeb (riziko prodejní) a 

dosažení dostatečné prodejní ceny (riziko cenové). Tato rizika jsou nejvíce ovlivňována 

chováním konkurence (nové výrobky, cenová politika). 

Tržní rizika spolu s nákladovými riziky patří k nejvýznamnějším rizikům, protože 

nejvýrazněji ovlivňují hospodářské výsledky podniku. [3] 

Finanční rizika 

Finanční rizika jsou způsobena špatným finančním řízením a s tím spojenými dopady – 

zadlužeností, ztrátou, problémy s likviditou. Finanční rizika se týkají způsobu financování 

firmy – zaměření na vlastní či cizí kapitál, zdrojů financování a s tím související 

schopností splácet závazky. 

Špatné řízení finančních rizik je často hlavní příčinou zániku podniku, je proto 

nezbytné věnovat jim vysokou pozornost. Finanční rizika se dotýkají všech podniků, 

přičemž nezáleží na velikosti podniku. 

Finanční rizika souvisejí s celkovým hospodařením podniku a mají vliv na 

ekonomické úspěchy a neúspěchy podniku. Mezi finanční rizika patří např. rizika spojená 

s likviditou, riziko zadluženosti, riziko zvýšené doby obratu pohledávek, riziko, že podnik 

nebude schopen splácet úvěr aj. [3] 

Legislativní rizika 

Legislativní rizika plynou z legislativní a hospodářské činnosti vlády a ze změn 

zákonů, resp. ze vzniku zákonů nových. Jedná se např. o daňové zákony, zákony týkající 

se ochrany životního prostředí, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, změny 

rozpočtové a investiční politiky státu. [3] 

Politická rizika 

Pro politická rizika je rozhodující celková politická stabilita země, která může být 

ovlivněna různými nepokoji, stávkami, válkami či teroristickými útoky. Politická rizika 

musí řešit zvláště firmy, které se rozhodnou podnikat v rozvojových zemích s politickou 

nestabilitou. [3] 
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Environmentální rizika 

Environmentální rizika souvisejí s přísnými zákony, které se týkají ochrany životního 

prostředí, tzn. s odstraňováním škod na životním prostředí, zvýšenými náklady 

souvisejícími s ochranou životního prostředí (ekologická likvidace odpadů). [3] 

Rizika spojená s lidským činitelem 

Tato rizika jsou spojena s činy, jednáním a rozhodováním managementu a 

zaměstnanců (např. špatné strategické rozhodnutí vedení, zneužití informací a osobních 

údajů, nekompetentnost, neznalost, ztráta klíčových pracovníků, nezákonné jednání 

zaměstnanců, korupční jednání managementu). [3] 

Informační rizika 

Informační rizika jsou spojena s provozem informačních technologií ve firmě 

(informační systém, osobní počítače, účetní software, mobilní telefony) a jejich 

nedostatečnou ochranou a možným zneužitím zevnitř i vně firmy nebo ztrátou dat. [3] 

Zásahy vyšší moci 

Představují rizika plynoucí z mimořádné události, která způsobí škodu. Má se na mysli 

zejména nebezpečí živelných pohrom (povodeň, požár), havárie výrobních zařízení a 

v současné době riziko teroristického útoku. [3] 

 

2.1.2 Posuzování rizik  

Pro správné řízení rizik je potřeba nejdříve projít celkovým procesem posuzování rizik, 

který se skládá z identifikace rizik, analýzy a hodnocení rizik. [2] Schéma tohoto procesu 

lze nalézt na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2 – Schéma posuzování rizik 

 

 

Zdroj: [2] 

 

2.1.3 Identifikace rizik 

Identifikací rizik se rozumí vyhledání a registrování rizik nebo situací, které mohou 

negativně či pozitivně ovlivnit hospodářské výsledky podniku. Jedná se o nejvýznamnější 

část analýzy rizik, protože řídit rizika a jejich dopad lze jen u těch rozpoznaných. [2][3] 

Při identifikaci rizik je přínosné rozdělit si celek – podnik, projekt – na jednotlivé 

složky či aktivity. Takto by neměly uniknout pozornosti žádné významnější problémy. 

Při správném postupu by si firma a jednotliví pracovníci podílející se na analýze rizik 

měli klást následující tematické otázky: 

 jaké jsou okolnosti ohrožující dosažení cílů nebo naopak vedoucí k překročení 

těchto cílů 

 jaké hrozí problémy při realizaci projektu (přičemž se vychází ze zkušenosti z 

minulých projektů anebo se zkoumají úskalí projektu nového; využití výsledků 

postauditu) 

 kde, kdy, proč a jak se mohou rizika vyskytnout a kdo je jimi ovlivněn 

 nalezení dodatečných výhod při dané aktivitě 

Firma používá různých nástrojů k nalezení rizikových faktorů. Jedná se o registr rizik, 

resp. databázi všech možných rizik. Ta poskytuje ucelený přehled rizik týkajících se firmy 
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a zároveň brání přehlédnutí některého z rizik. Dalším nástrojem jsou diskusní skupiny, kde 

se hovoří o možných problémech formou brainstormingu. Pro identifikaci zvláště vnějších 

rizik slouží strategické analýzy (PEST analýza, SWOT analýza, Porterův model pěti sil 

apod.). Grafickým nástrojem jsou myšlenkové mapy, kde jsou zaznamenána jednotlivá 

rizika a vzájemné vazby mezi nimi. 

Výsledným produktem identifikace rizik je seznam všech zdrojů rizik, která ohrožují 

dosažení cílů podniku nebo cílů projektu. [2] [3] 

 

2.1.4 Analýza rizik  

Analýzou rizik se rozumí celkový proces posuzování, hodnocení, určení následků rizik 

a jejich řízení. Analýza rizik slouží k celkovému omezení rizika, obsahuje příčiny a zdroje 

rizika, jejich celkový vliv na podnik a pravděpodobnost jejich výskytu. V úvahu se musí 

vzít, že tento zdroj rizika může mít různé následky a ovlivní různé cíle podniku. [2] 

Pro analýzu rizik je důležité uvědomit si významnost rizika a jeho možný výskyt. Dále 

pak je nezbytné rozhodnout se, zda je riziko možné snížit a řídit a vybrat metodu, kterou se 

tak učiní.  

V prvním kroku se riziko určí a zhodnotí se jeho závažnost a dopad na podnik. Dalším 

krokem je stanovení, zda-li je riziko přijatelné či nepřijatelné. Je třeba si uvědomit, že 

nelze omezit všechna rizika, některá lze zmírnit a jiným se může podnik vyhnout. Schéma 

řízení rizik lze nalézt na obrázku č. 3. 

Metody používané při analýze rizik jsou kvalitativní, kvantitativní či semikvantitativní. 

Podrobnost analýzy závisí na potřebách organizace a na dostupnosti konkrétních dat a 

jejich spolehlivosti. 

Při kvalitativním posouzení se stanovuje prostřednictvím úrovně závažnosti (obvykle: 

nízká, střední, vysoká) pravděpodobnost, následek a úroveň rizika. Následek lze 

kombinovat s pravděpodobností a hodnotit úroveň rizika vzhledem k měřítkům kvality. 

Při analýze kvantitativní metodou se stanovují hodnoty výše rizika 

v charakteristických jednotkách určených při vypracování kontextu a odhadují se praktické 

hodnoty následků a jejich pravděpodobnost. Při kvantitativní analýze je nutné mít 
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k dispozici dostatek relevantních a důkladných dat o analyzovaném procesu anebo 

systému. 

Semikvalitativní analýza sestává z použití numerických klasifikačních stupnic a 

v jejich kombinaci, jejímž cílem je stanovení stupně rizika za použití vzorce. [2] 

 

Obrázek č. 3 – Řízení rizik 

 

   

 

 

 

 

 

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

 

Posuzování prvků řízení rizika  

Stupeň rizika závisí na přítomnosti a účinnosti stávajících prvků řízení rizika. Je třeba 

si klást otázky, které právě toto zjišťují [2]: 

 Jaké jsou stávající prvky řízení pro konkrétní riziko? 

 Ošetřují tyto prvky riziko tak, aby jeho stupeň byl přípustný? 

 Jsou prvky řízení rizika vykonávány tak, jak byly naplánovány, a je prokázáno, 

že jsou účinné? 

Tyto otázky je možné zodpovědět pouze v případě, že je k prvkům řízení rizika 

dostupná důkladná dokumentace a správné postupy prokazování. Výsledkem procesu 

posouzení prvků řízení rizika je zjištění, zda byla věnována dostatečná snaha na zlepšení 

řízení rizika. Pokud ne, pak je třeba ošetřit riziko jiným způsobem. [2] 

 

 

      akceptování 

      rizika 

     přenesení 

     rizika 

     vyhnutí se 

     riziku 

       zmírnění 

       rizika 
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Rozbor následků  

Při rozboru následků je stanoven typ a povaha výsledného efektu za předpokladu, že 

nastane nějaká situace nebo okolnost. Tyto výsledné efekty mohou nastat s nízkou 

pravděpodobností, ale s podstatným následkem anebo naopak s vysokou pravděpodobností 

a s nevýznamným následkem; někdy se výsledek nalézá někde uprostřed. Z manažerského 

hlediska se pozornost zaměřuje na rizika s výrazným a důležitým následkem. Avšak i 

rizika s málo významným dopadem, která mají častý výskyt, mohou vyústit v rozsáhlý 

problém s dlouhodobými důsledky. [2] 

Analýza pravděpodobnosti výskytu a její odhad  

Pro odhad pravděpodobnosti se obvykle uplatňují tři obecná pojetí, která je možno 

kombinovat nebo použít jednotlivě. [2] 

 využití historických dat – pokud nějaká událost nastala v minulosti, lze její 

výskyt v budoucnu odhadnout. Při existenci málo četných výskytů v minulosti 

je však odhad pravděpodobnosti výskytu v budoucnu velmi nejistý. Např. z 

neexistence historického výskytu nelze usoudit na nulový výskyt události 

v budoucnosti. 

 prediktivní metody – při nedostupnosti historických dat je třeba odvození 

pravděpodobnosti výskytu na základě rozboru číselných dat pro systémy, lidi, 

zařízení nebo činnosti, které vycházejí ze zkušenosti z provozu a přidružených 

závad. Též je možné použít simulační metody, při kterých se generuje 

pravděpodobnost závad zařízení. 

 expertní posudek – pro všechny dostupné informace, ať už historické, 

experimentální či specifické vzhledem k systému či organizaci jsou 

formulovány názory znalce za použití formálních metod, např. Delphi. [2] 

2.1.5 Hodnocení rizik  

Cílem hodnocení rizik je určení významu úrovně a typ rizika. Je nutné rozhodnout o 

budoucích krocích a to podle etických, finančních, právních a dalších přístupů. Postupuje 

se podle následujících oblastí – je třeba riziko ošetřovat, nastavit priority ošetření, jakou 

činnost je třeba udělat, jakou cestou se bude firma řídit. [2] 
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Obvyklý postup spočívá v rozdělení rizik na tři oddíly: 

 horní skupina – riziko je nepřijatelné, i kdyby výsledek činnosti znamenal 

přínos; riziko se v každém případě musí ošetřit, 

 střední skupina – uvažuje se s náklady, přínosy a příležitosti se posuzují 

vzhledem k možným následkům, 

 dolní skupina – rizika není potřeba ošetřit, protože stupeň rizika je 

zanedbatelný. [2] 

2.1.6 Volba technik posuzování rizik 

Rizika lze posuzovat mnohými technikami a tyto techniky lze i kombinovat. Technika 

posuzování rizik se musí nejprve správně zvolit. Měla by to být technika vhodná a 

oprávněná ve vztahu ke konkrétnímu podniku, měla by poskytnout výsledky tak, aby bylo 

možno pochopit riziko a vést k řízení tohoto rizika. Zároveň by tato technika měla být 

ověřitelná a opakovatelná. [2]   

O volbě typu techniky rozhodují následující faktory: 

 cíle posuzování rizik, 

 potřeby vedoucích pracovníků, 

 typy rizik a jejich rozsah, 

 potenciální závažnost následků, 

 dostupnost dat a informací. 

2.1.7 Techniky posuzování rizik  

Tato kapitola se věnuje konkrétním technikám posuzování rizik a jejich popisu. Tyto 

techniky byly vybrány pro praktické posouzení vybrané společnosti v dalším textu. [2] 

Brainstorming 

Jedná se o řízenou diskuzi skupiny znalých pracovníků, jež má za cíl rozpoznat 

poruchy a nebezpečí procesů organizace. Důležitým prvkem brainstormingu je 

zaznamenání výsledků diskuze.  
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K silným stránkám brainstormingu patří dostupnost, neboť není potřeba žádných 

větších příprav. Je vhodný při identifikaci nových rizik, kdy je velký důraz kladen na 

představivost, protože nejsou dostupná data. Proces brainstormingu celkově napomáhá 

komunikaci v podniku, jsou tu zainteresovány klíčové strany.   

Mezi slabší stránky brainstormingu patří možná nedostatečná odbornost přispívajících, 

dále je velmi důležitá osoba moderátora takovéto diskuze, na nějž je veden tlak, aby byl 

proces brainstormingu vyčerpávající a aby se vyjádřili všichni účastníci. [2] 

Strukturované nebo semistrukturované rozhovory 

Při této technice je jednotlivým respondentům kladen připravený souhrn jednoduchých 

a srozumitelných otázek, při semistrukturovaném rozhovoru je tento souhrn volnější a 

může se dotknout problémů, které při strukturovaném rozhovoru vyvstanou. 

Rozhovory se použijí v případě, kdy se technika brainstormingu neosvědčila, ať 

z důvodu nevhodnosti techniky při řešeném problému či neschopnosti setkání 

zainteresovaných lidí. 

Silné stránky této techniky jsou: oslovení větší skupiny osob oproti brainstormingu, 

čas na důkladné promyšlení odpovědi při osobní komunikaci. 

Na rozdíl od brainstormingu nemusí dojít ke spuštění představivosti a naproti tomu se 

toleruje předpojatost. Další slabou stránkou je časová náročnost získání různých názorů 

tímto způsobem. [2] 

Technika Delphi 

Tato technika má podobnou formu jako předcházející. Jde o anonymní dotazování 

skupiny odborníků pomocí semistrukturovaného dotazníku. Cílem této techniky je získání 

společného postoje názorů. 

Vzhledem k anonymnosti jsou prezentována nepopulární stanoviska; každý názor má 

stejnou váhu, eliminují se dominantní osobnosti (na rozdíl od brainstormingu). 

K nevýhodám této techniky patří zdlouhavost a nutnost respondentů umět se 

srozumitelně písemně vyjádřit. [2] 
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Kontrolní seznamy 

Pro kontrolní seznamy jsou podkladem zkušenosti a výsledky předchozích posuzování 

rizik. Obsahují seznam rizik, nebezpečí a dalších poruch. Seznamy lze použít v kombinaci 

s dalšími technikami posuzování rizik. 

Výhodou kontrolních seznamů je snadné použití pro laiky, naopak nevýhodou je, že 

potlačují představivost. Jelikož jsou založeny na pozorování, mohou se přehlédnout vady, 

které nejsou na první pohled vidět. [2] 

Předběžná analýza nebezpečí 

Cílem této techniky je rozpoznat rizika a nebezpečí, která mohou způsobit ztrátu u 

výsledného výrobku nebo činnosti. Analýza probíhá v počátečním stadiu vývoje projektu a 

je aktualizována v následných etapách vývoje. Zakládá se na použitých materiálech, 

provozním prostředí, použitém zařízení atd. 

Analýza se provádí v případě omezených informací a její silnou stránku je odhalení 

rizik již velmi záhy vzhledem k životnímu cyklu. Omezení techniky spočívá v tom, že 

neposkytuje podrobnější informace o rizicích ani o tom, jak jim předcházet, poskytuje jen 

předběžné informace. [2] 

HAZOP (Hazard and Operability Studies) 

Technika HAZOP je studie ohrožení a provozuschopnosti výrobku, postupu, procesu 

nebo systému. Identifikuje rizika pro zařízení, lidi i cíle organizace a zároveň by měla 

poskytovat způsoby ošetření rizik. Jedná se o kvalitativní techniku založenou na důsledně 

vypracovaném a systematickém postupu, který kriticky prověřuje analyzovaný proces, aby 

odhalil případné nebezpečné situace, nalezl jejich příčinu a stanovil možné následky. 

Základním prvkem této metody je hledání odchylky od zamýšlené funkce nebo účelu 

analyzovaného systému, procesu či postupu. 

Silné stránky metody HAZOP umožňují důkladné a systematické prozkoumání 

postupů a procesů, zároveň je využitelná na široký okruh postupů, procesů a systémů. Díky 

této analýze je možné přesně určit příčiny a následky lidské chyby. 

Analýza HAZOP je časově a finančně náročná, je vyžadována vysoká úroveň 

dokumentace, nemusí být objektivní. [2] 
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Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body 

Tato technika byla vyvinuta ke kontrole kvality potravin pro americký vesmírný 

program. Zakládá se na definování kontrolních bodů v procesu, kde je příležitost 

eliminovat nebezpečí a monitorovat kritické parametry.  

Mezi silné stránky se považuje praktičnost této metody a možnost lepšího řízení rizik 

v průběhu procesu než kontrola výsledného produktu. Tato metoda musí být 

zkombinována s dalšími metodami, což patří mezi omezení techniky. Zároveň je nutno 

identifikovat nebezpečí a stanovit rizika jako vstupy před zahájením analýzy. [2] 

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – Failure Modes and Effects Analysis), 

Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA – Failure Modes and Effects 

and Criticality Analysis) 

Tato analýza identifikuje způsoby, jak mohou procesy a systémy selhat. Identifikuje 

způsoby poruch všech součástí systému, důsledky těchto poruch, jak k těmto poruchám 

může dojít a nakonec, jak je možné těmto poruchám zabránit či zmírnit jejich dopad. 

Rozšiřující analýza FMECA klasifikuje způsob poruchy podle důležitosti a kritičnosti. 

K analýze procesu je nutná důkladná znalost analyzovaného procesu či systému. 

Systém je rozložen na jednotlivé kroky nebo součásti a zkoumá se, jakým způsobem se 

tyto kroky mohou porouchat, jaké mechanismy vyvolávají tyto poruchy, jaké důsledky 

mohou být u takto nastalé poruchy, jak je tato porucha škodlivá a jak lze poruchu 

detekovat. Výsledkem analýzy je seznam zahrnující poruchy, způsoby poruch, 

mechanismy poruch a důsledky poruch. Výsledkem analýzy FMECA je navíc u každé 

poruchy i pravděpodobnost možnosti poruchy a úroveň rizika poruchy.  

Tato metoda má široké uplatnění v identifikaci poruch činnosti lidského faktoru, dá se 

uplatnit na poruchy zařízení, postupů a systémů. Výsledná prezentace je snadno čitelná a 

srozumitelná. U složitých systémů je tato analýza nákladná, náročná na čas a obtížná. [2] 

Analýza příčin a důsledků 

Jedná se o metodu, která slouží k identifikování příčin problému nebo poruchové 

události. Graficky jsou v ní uspořádány prvky do různých kategorií, takže je možné 

zohlednit mnoho hypotéz. Grafický diagram zvaný „rybí kost“ nebo též Ishikawův diagram 

(podle Kaoru Ishikawy – japonského vysokoškolského profesora, který se zabýval 
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inovacemi v oblasti řízení kvality) je podoben právě rybí kosti, kde „hlavou“ je následek, 

který je potřeba vyřešit, a na „páteř“ se připojují kategorie příčin tohoto následku a z nich 

vychází ještě jednotlivé příčiny. 

Tato technika se používá v případech, kdy je třeba identifikovat důvody pro konkrétní 

problém nebo dopad. Také v případech, kdy je nutná analýza stávajících problémů k určení 

nápravných opatření, kdy je třeba vztáhnout konkrétní faktory, které mají vliv na celkový 

proces. 

Prvotní fází analýzy je určení důsledku, který bude zkoumán. Ten může být vzhledem 

k okolnostem negativní anebo pozitivní. [2]  

Následně se stanoví hlavní kategorie příčin. Takovými typickými kategoriemi jsou: 

 lidé – příčiny způsobené lidmi,  

 stroje – příčiny způsobené zařízeními (nástroji, stroji, počítači, nářadím),  

 metody – příčiny způsobené legislativou, směrnicemi, normami nebo pravidly, 

 prostředí – příčiny způsobené vlivem prostředí (teplota, vlhkost), 

 měření – příčiny způsobené špatně zvoleným nebo nevhodným měřením, 

 materiály – příčiny způsobené vlastností nebo vadou materiálu. [8] 

Dále se do schématu zaznamenají případné příčiny pro každou kategorii s cílem nalézt 

a propojit příčinu a vztah mezi nimi. To se děje nepřetržitým dotazováním typu „Co 

způsobilo, že…?“ nebo „Proč…?“ Výsledkem je identifikace možných příčin důsledku, 

která je založena na důkazech a názorech odborníků sdružených v týmu. Grafické 

zpracování příkladu použití diagramu „rybí kosti“ je znázorněno na obrázku č. 4. [2] 
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Obrázek č. 4 – Příklad diagramu typu „rybí kost“ neboli Ishikawova diagramu 

 

Zdroj: [3] + vlastní zpracování 

2.1.8 Významnost rizik 

Existuje několik postupů, jak určit významnost rizik.  

Expertní hodnocení 

V případě, že jsou rizika špatně měřitelná (např. velká voda vytopí místnost, kde jsou 

umístěny podnikové servery), se použije expertní hodnocení. Základem je hodnocení 

zkušených pracovníků, dobře seznámených s daným oborem. Výsledkem je matice rizik, v 

níž je určen dopad rizika a pravděpodobnost jeho výskytu. [3]  

V tabulce 1 je uveden počet bodů ve vztahu k jednotlivým stupňům pravděpodobnosti 

výskytu rizika. 

Tabulka 1 – Pravděpodobnost výskytu rizika 

počet bodů pravděpodobnost výskytu 

1 výjimečná 

2 možná 

3 pravděpodobná 

4 jistá 

  

Zdroj: [3] [11] + vlastní zpracování 
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V tabulce 2 je kombinace počtu bodů a dopadu rizika. 

 

Tabulka 2 – Dopad rizika 

počet bodů dopad 

1 zanedbatelný 

2 střední 

3 významný 

4 kritický 

  

Zdroj: [3] [11] + vlastní zpracování 

 

 Tabulka 3 uvádí výpočet významnosti rizika, kde se na jedné straně nachází 

pravděpodobnosti rizika a na straně druhé dopad rizika. 

 

Tabulka 3 – Výpočet významnosti rizika 

pravděpodobnost 

výskytu 
dopad zanedbatelný střední významný kritický 

výjimečná 1 2 3 4 

možná 2 4 6 8 

pravděpodobná 3 6 9 12 

jistá 4 8 12 16 

 

Zdroj: [3] [11] + vlastní zpracování 

Významnost rizika se v takovém případě určuje součinem: 

významnost = pravděpodobnost výskytu * dopad 

Stupeň významnosti dělí rizika do tří skupin: 

 nízká významnost ≤ 4 (zelené pásmo) – vliv na činnost společnosti není závažný 

 střední významnost 6–9 (žluté pásmo) – vliv na činnost společnosti je závažný, 

nikoliv však kritický 

 vysoká významnost ≥ 12 (červené pásmo) – kritický vliv na činnost společnosti 
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2.2 SWOT analýza 

Ke zjištění vztahů podniku k okolnímu podnikatelskému prostředí a definování 

strategických cílů slouží SWOT analýza. Jedná se o metodu, která je zaměřena na 

identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících postavení podniku. Nejčastěji je analýza 

používána jako situační analýza v rámci strategického řízení společnosti a marketingu. 

Výstupem je matice se čtyřmi kvadranty, do nichž se zapisují silné stránky (strenghts), 

slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). [7] 

Silné a slabé stránky se vztahují k podniku, zatímco příležitosti a hrozby patří mezi 

vnější faktory, nad nimiž podnik nemá kontrolu.  

Tato analýza je jednou z nejdůležitějších při tvorbě strategie. Nesprávné stanovení 

silných a slabých stránek nebo nepřesná identifikace příležitostí a hrozeb mohou dovést 

firmu k jejímu zániku místo ke zdárnému rozvoji. 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat a následně omezit slabé stránky, podporovat 

silné stránky, hledat nové příležitosti a znát hrozby. Podnik by měl využívat příležitostí, 

které se nabízejí, a předcházet hrozbám. [7]  

2.3 Finanční zdraví 

Finančně zdravá firma je taková, jež v současné chvíli splňuje smysl své existence a 

fungování. Znamená to, že taková firma je schopna uhradit včas své finanční závazky. 

Významný vliv na finanční zdraví firmy má schopnost firmy v danou chvíli zhodnocovat 

vložený kapitál v té míře, jaké je riziko v daném odvětví podnikání. Největší vliv na 

finanční zdraví podniku tedy má vyhovující likvidita a vyhovující rentabilita. [6] [7] 

Pro posouzení finančního zdraví firmy existuje mnoho metod. Základním zdrojem pro 

zjištění finančního zdraví firmy je finanční analýza poměrových ukazatelů.  

2.3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je metoda hodnocení finančního hospodaření podniku z dat, která 

poskytují převážně zákonem stanovené výkazy z účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, 
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výkaz o cash flow). Slouží ke zjištění finančního „zdraví“ podniku, odhalují se silné a 

slabé stránky.  

Finanční analýza je hlavním podkladem pro rozhodování managementu o dalším 

směřování podniku. Zahrnuje v sobě hodnocení minulého a současného hospodaření 

podniku a předpovídá budoucí stav finančních podmínek. [6] [7] 

2.3.2 Poměrové ukazatele 

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele, protože umožňují rychlý 

a nenákladný vhled do základních finančních charakteristik podniku. Poměrové ukazatele 

jsou tudíž nejčastější a nejrozšířenější metodou finanční analýzy. Poměrové ukazatele 

vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. 

Existují tyto poměrové finanční ukazatele: 

 ukazatel likvidity 

 ukazatel rentability (ziskovosti) 

 ukazatel zadluženosti (stability) 

 ukazatel aktivity [6] [7] 

 

Ukazatele likvidity zobrazují schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. 

Často je tento pojem směšován s pojmem solventnost. Solventnost znamená schopnost 

hradit dluhy v době jejich splatnosti. Lze říci, že podmínkou solventnosti je likvidita. 

Likvidnost je schopnost majetku být přeměněn na peníze. Plně likvidní je podnik tehdy, 

jestliže má dostatečnou výši peněžních prostředků nebo jiného majetku rychle 

směnitelného v peníze. [6] [7] 

Rozlišují se tyto základní ukazatele likvidity: 

 ukazatel okamžité (hotovostní) likvidity – říká, jak je podnik schopen uhradit své 

momentálně splatné závazky z krátkodobého finančního majetku (peníze 

v pokladně, na bankovním účtu a krátkodobé cenné papíry). Ideální hodnotu 

představuje 1, minimální hodnota by neměla klesnout pod 0,2. 
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závazky krátkodobé

majetekfinančníkrátkodobý
  likvidita okamžitá      (1) 

 

 ukazatel pohotové likvidity – vypovídá o schopnosti podniku splatit závazky 

z obchodního styku a vůči zaměstnancům. Ideální je hodnota 1, vyšší číslo značí 

vyšší zásoby, než je potřeba, což zbytečně váže prostředky a snižuje zisk. 

 

závazky krátkodobé

zásobyaktiva oběžná
  likvidita pohotová


      (2) 

 

 ukazatel běžné likvidity – je vyjádřen poměrem celkových oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky. 

 

závazky krátkodobé

aktiva oběžná
  likvidita běžná       (3) 

 

Ukazatele rentability vyjadřují výnosnost vložených prostředků do podnikání. 

Hodnotí tak celkovou efektivitu podniku, tzn. čím je ukazatel vyšší, tím pro podnik lépe. 

Podklady se získávají z výkazu zisku a ztrát a z rozvahy. Vychází většinou z podílu, kdy v 

čitateli je položka, u níž chce podnikatel zjistit její ziskovost (především čistý zisk po 

zdanění a odečtení úroků), a ve jmenovateli je kapitál či tržby. [6] [7] 

Nejpoužívanější ukazatele rentability jsou: 

 rentabilita aktiv (ROA, z anglického Return on Assets) – ukazatel rentability 

celkových aktiv nebo též ukazatel produkční síly: Jedná se o měřítko výnosnosti, ve 

kterém je poměřován zisk a celková aktiva vložená do podnikání, kde nerozhoduje 

zdroj financování, ať vlastní, či cizí kapitál. To podstatné, o čem vypovídá tento 

poměr, je, jak efektivně dokáže podnik využít svůj majetek. 

aktiva

EBIT
 ROA  ,      (4) 

 

https://managementmania.com/cs/podnik
https://managementmania.com/cs/veritel
https://managementmania.com/cs/penezni-prostredky-podniku
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EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE, z anglického Return on Equity) – hodnotí 

výnosnost kapitálu vloženého vlastníky či akcionáři. Označuje, kolik čistého zisku 

připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.  

 

kapitálvlastní

ziskčistý
  ROE        (5) 

 

Ukazatel stability neboli zadluženosti vyjadřuje vztah mezi vlastními a cizími zdroji, 

které slouží k financování podniku. Financování pouze vlastními zdroji je finančně 

nevýhodné, naproti tomu financování cizími zdroji je značně rizikové. Ze zákona je navíc 

pro akciové společnosti zakázáno financovat podnik pouze cizím kapitálem. Platí zásada, 

že vlastní kapitál by měl být vyšší než kapitál cizí. [6] [7] 

 ukazatel celkové zadluženosti neboli věřitelského rizika – ukazatel určuje 

solventnost podniku. Ukazuje zvláště věřitelům firmy, zda výše vlastního kapitálu 

koresponduje se závazky firmy. Platí, že čím vyšší je výsledek tohoto ukazatele, 

tím vyšší je riziko věřitelů. Podnik je závislý na cizím kapitálu a jeho finanční 

stabilita je nižší.  

 

aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženoscelková   . 100    (6) 

 

Ukazatele aktivity obecně hodnotí schopnost podniku využít svůj majetek a zjišťují 

vázanost kapitálu v majetku. Měří efektivitu hospodaření podniku se svými aktivy. Je-li 

jich více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady a tím nízký zisk. Je-li jich nedostatek, 

přichází podnik o potenciální příležitosti a tím pádem tržby, které by mohl získat. 

Výsledkem je buď obratovost, tj. počet obratů za určité časové období, nebo doba 

obrátek (například ve dnech). U obratovosti platí, že s vyšším počtem obratů je svázáno 

méně prostředků, tudíž se zvyšuje zisk. Dobu obrátek se podnikatelé snaží zkracovat, tj. 

tento ukazatel snižovat. [6] [7] 
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 ukazatel doby obratu pohledávek nebo též průměrná doba inkasa udává průměrný 

počet dní, po který firma čeká, než inkasuje peníze za již provedené služby nebo 

prodané výrobky. Tento počet dnů je vhodné srovnat s podmínkami fakturace 

firmy, a pokud je číslo vyšší než splatnost faktury, odběratelé neplatí včas. 

 

360tržby

vztahůobchodníchzpohledávky
pohledávekobratudoba     (7) 

 

 ukazatel doby obratu závazků se zjišťuje obdobně jako ukazatel doby obratu 

pohledávek a představuje průměrný počet dnů, po který firma odkládá splacení 

faktur svým dodavatelům neboli platební morálku firmy.  

Při srovnání s předchozím ukazatelem by tato doba měla být podobná. Pokud je 

číslo nižší než u doby obratu pohledávek, firma poskytuje delší provozní úvěr svým 

dodavatelům a v nesplacených pohledávkách má alokovány finanční zdroje 

použitelné výhodněji. 

 

360tržby

vztahůobchodníchzzávazky
závazkůobratudoba      (8) 

 

Dalším ukazatelem, který napoví o finančním zdraví firmy, je hospodářský výsledek 

před zdaněním a úroky (EBIT). 

 

EBIT = výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky  (9) 

 

EBITDA, neboli výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy přepočítaný na 

jednoho zaměstnance ukazuje provozní výkonnost podniku převedenou na 

zaměstnance. 

 

EBITDA na 1 zaměstnance = 
EBIT+ODPISY

POČET ZAMĚSTNANCŮ
   (10) 
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2.4 Metodika práce 

Metodika práce je uvedena v bodech v následujícím přehledném seznamu. 

 SWOT analýza 

 stanovení finančních cílů vybrané společnosti 

 finanční analýza vybraných poměrových ukazatelů 

 likvidita okamžitá 

 likvidita pohotová 

 likvidita běžná 

 rentabilita ROA 

 rentabilita ROE 

 zadluženost celková 

 aktivita – doba obratu pohledávek 

 aktivita – doba obratu závazků 

 EBIT 

 EBITDA na jednoho zaměstnance 

 vybraný nefinanční ukazatel na základě Ishikawova diagramu 

 identifikace rizik na základě kombinovaných technik – brainstorming, rybí kost, 

FMEA 

 zhodnocení rizik 

 registr rizik – pravděpodobnost výskytu rizika, dopad rizika, významnost rizika 

 opatření ke zmírnění dopadu a/nebo pravděpodobnosti výskytu 

 

Nejprve proběhne analýza silných a slabých stránek vybrané společnosti (SWOT 

analýza), na základě které se v prvním kole stanoví finanční a strategické cíle společnosti.  

Finanční cíle, které korespondují se strategickými cíli společnosti, definované na 

podkladě SWOT analýzy určí vedení společnosti.  

Je zpracována finanční analýza vybraných poměrových ukazatelů a zde jsou již 

identifikovány rizikové faktory ovlivňující finanční zdraví firmy. K tomu přispívá i 

grafické znázornění pomocí grafů a srovnání s odvětvím. 
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Vzhledem k velikosti vybrané společnosti a počtu zaměstnanců jsou zvoleny vhodné 

metody, pomocí kterých se identifikují jednotlivá rizika. 

Rizika, která mohou ovlivnit finanční zdraví podniku, jsou dále identifikována i u 

vybraného konkrétního nefinančního ukazatele, který je zpracován za přispění Ishikawova 

diagramu. 

V další fázi dojde ke zhodnocení rizik a vznikne registr rizik. Bude zjištěna 

významnost rizik na základě pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu rizika. Budou 

definována opatření, která mají dopad rizika zmírnit anebo snížit pravděpodobnost jeho 

výskytu.  

Rizikové faktory a rizika mohou být identifikovány v každé fázi výše uvedeného 

procesu, jak na jeho začátku, v jeho průběhu, tak i na jeho konci. 
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

3.1 Základní údaje 

Společnost Čisté prameny a.s. sídlí v Praze, je registrována v Obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze. Jedná se o akciovou společnost. [12] 

Společnost Čisté prameny a.s. má k dispozici odborně způsobilé zaměstnance 

s dlouholetou praxí v oborech činností společnosti. Zároveň disponuje odpovídajícími 

certifikáty a oprávněními k činnostem, které se provádějí podle interních metodik a 

patřičných technických norem. 

 Společnost Čisté prameny a.s. vlastní certifikát pro systém managementu dle EN ISO 

9001 : 2015 pro obor Řízení procesu zakázky (inženýring) v hydrogeologii, sanacích, 

ekologii a ve vodním hospodářství a certifikát pro systém managementu dle EN ISO 

14001 : 2015 pro obor Řízení procesu zakázky (inženýring) v hydrogeologii, sanacích, 

ekologii a ve vodním hospodářství. 

V roce 2014 obdržela společnost Čisté prameny a.s. ocenění Národní cena kvality 

České republiky od Rady kvality ČR v programu START Plus – „Úspěšná firma a 

organizace“ s platností do 31. 12. 2017. 

V roce 2016 navázala společnost Čisté prameny a.s. na ocenění z roku 2014 a získala 

ocenění Národní cena kvality České republiky v programu START EUROPE. 

Založení společnosti Čisté prameny a.s. je datováno do šedesátých let minulého století, 

kdy vznikl národní podnik Čisté prameny Praha. V roce 1992 se národní podnik 

transformoval v akciovou společnost Čisté prameny a.s.  

Hlavní náplní pracovní činnosti společnosti Čisté prameny a.s. jsou sanační práce na 

odstranění ekologických zátěží, geologické práce, hydrogeologické práce, rizikové 

analýzy, které hodnotí ekologické zátěže, vrtné práce a hydrodynamické čerpací zkoušky, 

odběry vzorků podzemních vod a zemin, regenerace vrtů, havarijní služba pro případ 

ekologické havárie, ekologické audity a v neposlední řadě i vyhledávání zdrojů 

podzemních vod. 
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Činnost podniku lze dokumentovat úspěšně zvládnutými zakázkami v porevolučním 

období, zvláště ve státním sektoru. Jedná se zejména o zakázky vykonané pro Ministerstvo 

financí ČR, pod který byl převeden dřívější Fond národního majetku ČR. Významnou část 

obratu společnosti činí práce pro Českou rozvojovou agenturu. Společnost Čisté prameny 

a.s. tak působí i v zahraničí: v Srbsku, v Mongolsku, v Černé Hoře, v Moldavsku, na 

Slovensku, dříve též v Německu, v Jemenu a v Polsku. 

Za významné zákazníky společnosti Čisté prameny a.s. lze uvést odvětvová 

ministerstva a jimi založené fondy – Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Státní fond životního 

prostředí, Operační program Životní prostředí. 

Neméně důležití zákazníci jsou společnosti, které zajišťují likvidaci škod po důlní 

činnosti – DIAMO, státní podnik či Palivový kombinát Ústí, státní podnik, resp. 

společnosti, které zajišťují dodávky strategických surovin – MERO ČR, a.s., potažmo 

ČEPRO, a.s. 

Důležitými odběrateli jsou také stavební společnosti – REKULTIVACE Ústí nad 

Labem, s.r.o., KLEMENT a.s., Metrostav a.s., MND a.s., Geosan Group a.s. 

Ve společnosti Čisté prameny a.s. v současné době pracuje padesát dva zaměstnanců. 

Výrobní úsek včetně vrtných pracovníků tvoří osmnáct osob, na hydrogeologickém 

oddělení je zaměstnáno sedmnáct odborníků, kteří mají oprávnění a certifikace pro různé 

odborné práce. Obchodní oddělení disponuje šesti zaměstnanci a na ekonomickém 

oddělení pracují tři pracovníci. 

Následující tabulka 4 přehledně ukazuje počet zaměstnanců v jednotlivých odděleních 

společnosti Čisté prameny a.s. a jejich procentuální zastoupení. 

 

Tabulka 4 – Počet zaměstnanců 

 2013 % 2014 % 2015 % 

hydrogeologie 24 34,8 23 33,3 23 35,4 

obchodní 4 5,8 5 7,2 5 7,7 

výroba 24 34,8 25 36,2 23 35,4 

celkem 69 100 69 100 65 100 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Společnost Čisté prameny a.s. má hlavní sídlo v Praze. Výrobní úsek, kde jsou 

umístěny vrtné soupravy, je ve Středočeském kraji. Organizační jednotka sídlí v Černé 

Hoře, v Mojkovaci. [12] 

 

3.2 SWOT analýza 

Tabulka 5 analyzuje silné a slabé stránky společnosti Čisté prameny a.s. a hrozby a 

příležitosti. 

Tabulka 5 – SWOT analýza společnosti Čisté prameny a.s. 

Silné stránky 

 zavedená organizace s dlouholetou 

tradicí 

 systematická péče o kompetentnost 

zaměstnanců 

 dlouhodobé postavení na trhu 

 dlouhodobá stabilita organizace již 

po dobu 60 let 

 pragmatické rozhodování vedení se 

silnými prvky intuitivního přístupu 

 princip vysoké kvality odváděných 

prací za přiměřenou cenu 

 orientace na zákazníka  

 rozšiřující odborné vzdělávání 

zaměstnanců 

Slabé stránky 

 špatné nastavení SMART cílů – 

neakceptace metod a přístupů a 

jejich aplikace 

 nedostatečné nastavení měřitelných 

cílů pro úspěšné firemní řízení 

 nedostatečné přezkoumávání a 

vyhodnocování výsledků 

 slabý management rizik 

 malé využití konkurenčního 

srovnávání (benchmarking) 

 nevyhovující marketing  

Příležitosti 

 vývoj a implementace informačního 

systému 

 nákupy technických zařízení 

 vývoj vlastních technologií 

 proniknutí na zahraniční trhy 

Hrozby 

 velká konkurence v oboru 

 nedostatečný počet vyhlášených 

výběrových řízení 

 znehodnocování vítězné ceny 

konkurencí u výběrových řízení 

 
 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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3.2.1 Silné a slabé stránky 

Mezi silné stránky společnosti Čisté prameny a.s. patří dlouholetá tradice, na jejímž 

základě spolu s moderními metodami řízení se společnost postupně vyvinula v úspěšnou a 

konkurenceschopnou firmu ve svém oboru.  

Další silnou stránkou je systematická péče o vzdělávání a odbornou způsobilost 

zaměstnanců, kteří jsou v podniku spokojení a pracují pro něj desítky let.  

Důležitou vlastností společnosti Čisté prameny a.s. je kladení důrazu na vysokou 

kvalitu odváděných prací za odpovídající cenu. 

Slabé stránky reprezentuje hlavně nastavení měřitelných cílů pro úspěšné firemní 

řízení a jejich neexistující následné přezkoumání a hodnocení.  

Dalším chybějícím, resp. málo využívaným faktorem pro řízení firmy je analýza rizik a 

management rizik.  

Naprosto nedostačující je pak marketingová strategie společnosti, i když v oboru, ve 

kterém společnost podniká, neexistuje snadné a rychlé řešení. Nicméně na tvorbě 

marketingového plánu se začíná pracovat. 

 

3.2.2 Příležitosti a hrozby 

Významnou příležitostí pro společnost Čisté prameny a.s. je vývoj a implementace 

informačního systému, kde by měla být podchycena kontrola klíčových procesů a 

usnadnění administrativy podniku. 

Další příležitostí je vývoj vlastních technologií a nákup zařízení na provozování těchto 

technologií. S tímto bodem úzce souvisí příležitost, kterou podnik spatřuje v proniknutí na 

zahraniční trhy právě s přispěním inovativních technologií. 

Největší hrozbou pro společnost Čisté prameny a.s. je značná konkurence v oboru a 

z toho vyplývající podhodnocování nabídkových cen a také celková degradace oboru 

v očích veřejnosti. 
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Společnost Čisté prameny a.s. se účastní výběrových řízení zadávaných různými 

státními institucemi a zde se ukazuje další hrozba – při každé změně vládní garnitury se 

počet zadávaných státních zakázek mění a spíše se snižuje. 

 

3.3  Strategické záměry a cíle organizace 

Strategie společnosti je s ohledem na formu a způsob činnosti společnosti v podstatě 

velmi prostá: Zajistit trvalou udržitelnost kvality a rozsahu služeb, a to obchodní činností, 

modernizací a vývojem, prací s personálem (osobnostní a profesní rozvoj), s cílem udržet 

dobré reference v segmentu středních a větších firem v oboru. Jednou z dodržovaných 

strategií je dobrá spolupráce a komunikace se všemi zainteresovanými partnery a orgány 

státní správy.  

Další strategií a záměrem je působit s vysokou odborností a etikou v oboru geologické 

práce a pohybovat se v rámci platných právních předpisů. Dále je cílem a strategií podílet 

se na odborném a zdravém rozvoji a vývoji v oboru – činnost v České asociaci 

hydrogeologů, v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Strategické záměry společnosti vycházejí z deseti hlavních zásad managementu, jsou 

rozpracovávány do politiky jakosti a environmentu společnosti, která se orientuje na šest 

nejdůležitějších oblastí: orientace na zákazníka, vedení společnosti, zaměstnanci, myšlení a 

jednání, neustálé zlepšování a ochrana životního prostředí. [13]  

3.4 Cíle 

Finanční cíle společnosti Čisté prameny a.s. 

Tyto finanční cíle byly stanoveny vedením podniku Čisté prameny a.s. Primárním 

finančním cílem společnosti Čisté prameny a.s. je dosahování požadovaného zisku. 

Z důvodu nedostatku získaných finančně objemných zakázek je v současné chvíli hlavním 

cílem snížení nákladů a ztráty a z toho plynoucí další finanční a strategické cíle, které 

spolu souvisejí: 

 vytížení kapacit strojů a lidí na menších zakázkách, 

 vyvážené cash-flow,  
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 udržení výše obratu – při některých výběrových řízeních je nutná ekonomická 

kvalifikace, která spočívá v určité výši obratu subjektu za poslední roky,  

 referenční zakázky – k účasti ve veřejném výběrovém řízení je nutné splnit 

technickou kvalifikaci, jež spočívá ve zkušenosti s provedením předmětu díla a 

tedy doklad o provedení obdobné zakázky v minulosti, nejčastěji v posledních 

třech až pěti letech. Z toho vyplývá nutnost podniku mít referenci s takovouto 

zakázkou a získat ji v případě nutnosti i za nižší cenu, než je obvyklé, 

 převádění fixních nákladů na variabilní, 

 udržení klíčových zaměstnanců. 

Orientace na zákazníka: 

 rozšíření a zlepšení služeb pro zákazníky, 

 zaměření se na propagaci společnosti a poskytovaných služeb. 

Vedení společnosti: 

 diverzifikace – hledání nových příležitostí, 

 pokračování v přípravách upgradu a rozšíření informačního systému, 

 zaměření se na zahraniční spolupráci. 

Zaměstnanci: 

 systematizovaná péče o zaměstnance – zvyšování kvalifikace, 

 rozšíření bezpečnostních úprav v areálu firmy.  

Myšlení a jednání: 

 zefektivnění fungování běžných procesů. 

Neustálé zlepšování: 

 postupná obnova hardwarového a softwarového vybavení společnosti, 

 postupná optimalizace nákladů.  

Ochrana životního prostředí: 

 zvýšení šetrnosti k životnímu prostředí recyklací a tříděním odpadu, 

 zvýšení šetrnosti k životnímu prostředí změnou vytápění a výměnou osvětlení v 

dílnách v sídle výrobního úseku, 

 dosažení 100% sanačních limitů na všech sanačních zakázkách. [14] 
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3.5 Podnikatelské aktivity společnosti 

Všechny podnikatelské aktivity společnosti jsou příležitostmi ve smyslu SWOT 

analýzy. V následujícím výčtu, je možné taktéž identifikovat rizikové faktory.  

Sanační práce na likvidaci ekologických zátěží a řešení havárií  

 Stěžejní oblastí činnosti podniku jsou průzkumné práce, jež vyhodnocují ekologickou 

zátěž, a následná sanace a likvidace těchto zátěží se zasažením podzemních vod i 

horninového prostředí. S tím je spojena likvidace odpadů. Tato oblast zahrnuje množství 

inženýrských činností – studie proveditelnosti, rizikové analýzy, projekty průzkumných 

prací, sanace kontaminovaných území a matematické modely. [12] 

Hydrogeologické a inženýrsko-geologické práce 

Do této oblasti činnosti je zahrnuto projektování hydrogeologických objektů a dalších 

vodohospodářských staveb, navrhování, realizace a vyhodnocování hydrodynamických 

zkoušek a vzorkovací práce. Inženýrsko-geologické práce obsahují hlavně průzkumné 

práce pro budování vodních nádrží, poldrů nebo i pro zakládání staveb. Regionální studie 

zásobování podzemní vodou, projekční práce a odborná posudková činnost, to vše má 

spojitost s hydrogeologickým průzkumem. [12] 

Vrtné práce 

Společnost Čisté prameny a.s. vlastní mnohé vrtné soupravy a technologie jako 

vyrovnání po rozdělení bývalého národního podniku. Vrtné práce tak mohou probíhat na 

celém území České republiky, ve všech geologických formacích a v širokém spektru 

profilů. Vrtné práce vykonávané společností Čisté prameny a.s. obsahují budování 

jímacích objektů jak pro osobní zásobování obyvatel, tak i pro zásobování pitnou vodou 

pro obce, města a zemědělské, průmyslové či potravinářské podniky. Další činností je 

vrtání geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla. Společnost Čisté prameny a.s. disponuje 

regenerační soupravou, která se užívá k mechanické či chemické regeneraci neboli údržbě 

vrtů a studní. V poslední době je pro zákazníky nabízena prohlídka vrtu nově 

vyhloubeného nebo regenerovaného televizní kamerou. [12]  
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Vodohospodářská zařízení a stavby 

V této oblasti se společnost Čisté prameny a.s. věnuje vývoji a následné výrobě 

technologií na úpravu podzemní surové vody na pitnou vodu pro zásobování obyvatelstva. 

Navržené úpravny jsou optimálně zkonstruovány tak, aby zajistily požadované množství 

vody a jeho trvalou úpravu. Vývoj je dále soustředěn na sanační technologie a další výrobu 

sanačních jednotek. Společnost Čisté prameny a.s. buduje v rámci větších investičních 

projektů úpravny a čistírny vod v České republice i v zahraničí. [12] 

Výzkum a vývoj 

Část hydrogeologického oddělení se věnuje implementaci projektů aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti vodohospodářství. Jedná se zejména o 

výzkum aplikace metod pro průzkum a monitoring protipovodňových a akumulačních 

zemních hrází, využití senzorové techniky pro sledování kolísání podzemních vod, vývoj 

nových metod pro zkapacitňování vodních zdrojů a čištění odpadních vod a další. Projekty 

VaVaI byly implementovány v různých dotačních programech, například EUREKA 

Network, Norské finanční mechanismy, dotační programy pod Technologickou Agenturou 

ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu a další. [12] 

 

Tržby za jednotlivé oblasti podnikatelských aktivit v letech 2013 – 2015 uvádí tabulka 6. 

Tabulka 6 – Tržby za jednotlivé činnosti společnosti v letech 2013 – 2015 

(tržby jsou uvedeny v tisících Kč) 

činnost/výrobek 2013 % 2014 % 2015 % 

Sanace 132 500 80 105 000 73 83 000 76 

HG/IG práce/ 

vrtné práce 
20 000 12 35 000 24 18 000 16 

ostatní práce 12 500 8 5 000 3 9 000 8 

tržby celkem 165 000 100 145 000 100 110 000 100 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Společnost Čisté prameny a.s. je stabilní a renomovaná firma zavedená v oblasti 

sanací, geologie a hydrogeologie. 

Společnost Čisté prameny a.s. má za hlavní cíl minimálně si udržet postavení na 

českém trhu a toto postavení postupně vylepšovat. Tento cíl bude dosažen účastí ve 

výběrových řízeních vyhlašovaných státními institucemi, větší spoluprací s konkurenčními 

společnostmi a postupným rozšířením služeb. Dalším cílem podniku je proniknutí na 

zahraniční trhy a prosazení se v zahraničí v rámci zahraniční rozvojové pomoci. [12] 
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4 IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH 

FINANČNÍ ZDRAVÍ VYBRANÉ FIRMY 

Posouzení finančního zdraví na základě finanční analýzy 

Podle teoretické části kapitoly 2.3.1 a kapitoly 2.3.2 bude provedena finanční analýza 

vybraných poměrových ukazatelů. O ukazatelích, jež budou analyzovány, se autor 

domnívá, že nejvíce vypovídají o stavu finančního zdraví. 

  

Ukazatele likvidity  

 Okamžitá likvidita se vypočítá dle uvedeného vzorce (1) jako poměr 

krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků. Výpočet je uveden v tabulce 7 

a graficky je znázorněn na obrázku č. 5. 

 

Tabulka 7 – Výpočet okamžité likvidity v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

krátkodobý finanční majetek 20 594 29 175 28 581 

krátkodobé závazky 74 017 50 505 23 399 

krátkodobé bankovní úvěry 14 000 13 000 14 000 

okamžitá likvidita 0,23 0,46 0,76 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 5 – Graf okamžité likvidity 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Ukazatel okamžité likvidity se za sledované období pohybuje v mezích doporučených 

hodnot, tzn. v roce 2013 je na hranici spodní meze 0,2. V dalších letech úroveň okamžité 

likvidity roste, téměř k ideálnímu stavu 1. Je to zapříčiněno snižujícími se krátkodobými 

závazky, přičemž krátkodobý finanční majetek také roste a krátkodobé bankovní úvěry 

zůstávají na stejné úrovni. 

Podnik splňuje kritéria okamžité likvidity a je tedy, v případě okamžité potřeby, 

schopen uhradit své krátkodobé závazky. 

Srovnání s odvětvím je uvedeno v tabulce 8, grafické znázornění v podobě grafu je na 

obrázku č. 6. 

 

Tabulka 8 – Odvětvové srovnání okamžité likvidity v letech 2014 – 2015 

 2014 2015 

Čisté prameny a.s. 0,46 0,76 

odvětví 0,79 1,69 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 6 – Odvětvové srovnání okamžité likvidity v letech 2014 – 2015 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 

Z meziodvětvového srovnání vychází společnost Čisté prameny a.s. příznivě. V roce 

2014 je hodnota okamžité likvidity nižší než v oboru. V roce 2015, kdy se u firmy 

přibližuje ukazatel likvidity ideálnímu stavu, je v oboru více než dvojnásobný a mimo 

doporučené hodnoty. 

 

 Pohotová likvidita se vypočítá podle vztahu (2) jako poměr oběžných aktiv bez 

zásob a krátkodobých závazků. Výpočet je uveden v tabulce 9 a graficky je znázorněn na 

obrázku č. 7. 

 

Tabulka 9 – Výpočet pohotové likvidity v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

oběžná aktiva 136 289 112 455 88 734 

zásoby 15 638 12 500 5 590 

krátkodobé závazky 74 017 50 505 23 399 

krátkodobé bankovní úvěry 14 000 13 000 14 000 

pohotová likvidita 1,37 1,57 2,22 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 7 – Graf pohotové likvidity 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Doporučená mez ukazatele pohotové likvidity se pohybuje mezi 1 až 1,5. Tuto mez 

společnost Čisté prameny a.s. v roce 2013 splňuje a v roce 2014 ji jen mírně překračuje. 

V roce 2015 ji firma překračuje o více než 0,7 bodu. Je to rok, kdy se firmě výrazně snížila 

oběžná aktiva, ale i zásoby a krátkodobé závazky. Vedení společnosti to signalizuje malou 

výnosnost podnikání, naproti tomu je vyšší hodnota oceňována z pozice věřitelů. 

Srovnání s odvětvím je uvedeno v tabulce 10, grafické znázornění v podobě grafu je na 

obrázku č. 8. 

 

Tabulka 10 – Odvětvové srovnání pohotové likvidity v letech 2014 – 2015 

 2014 2015 

Čisté prameny a.s. 1,57 2,22 

odvětví 2,31 2,16 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 8 – Odvětvové srovnání pohotové likvidity v letech 2014 – 2015 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 

Při srovnání ukazatele pohotové likvidity z hlediska oboru je patrno, že v roce 2014 

byl ukazatel na straně společnosti Čisté prameny a.s. výrazně níž než v celém oboru, avšak 

jen lehce překračující doporučenou mez. V roce 2015 je ukazatel jak na straně oboru, tak 

vybrané firmy ve vzácné shodě překračující doporučenou hodnotu. 

 

 Běžná likvidita se zjistí výpočtem podle (3), totiž poměrem mezi oběžnými aktivy 

a krátkodobými závazky. Výpočet je uveden v tabulce 11 a graficky je znázorněn na 

obrázku č. 9. 

 

Tabulka 11 – Výpočet běžné likvidity v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

oběžná aktiva 136 289 112 455 88 734 

krátkodobé závazky 74 017 50 505 23 399 

krátkodobé bankovní úvěry 14 000 13 000 14 000 

běžná likvidita 1,55 1,77 2,37 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 9 – Graf běžné likvidity 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Doporučené meze ukazatele běžné likvidity se u různých autorů liší, obecně lze říci, že 

by se měly pohybovat mezi 1,5–2,5. Tuto mez splňuje společnost Čisté prameny a.s. ve 

všech třech sledovaných obdobích. I v roce 2015, kdy měl podnik nižší oběžná aktiva, ale 

zároveň i nižší krátkodobé závazky. 

Tento ukazatel, jinak též zvaný ukazatel solventnosti, udává, kolikrát je firma schopna 

uspokojit věřitele při okamžité proměně oběžných aktiv na peníze. Účelem zjištění 

ukazatele je úhrada krátkodobých závazků aktivy k tomu určenými a nikoliv například 

prodejem hmotného investičního majetku. 

Srovnání s odvětvím je uvedeno v tabulce 12, grafické znázornění v podobě grafu je na 

obrázku č. 10. 

 

Tabulka 12 – Odvětvové srovnání běžné likvidity v letech 2014 – 2015 

 2014 2015 

Čisté prameny a.s. 1,77 2,37 

odvětví 2,47 2,45 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 10 – Odvětvové srovnání běžné likvidity v letech 2014 – 2015 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 

Srovnání ukazatele v rámci odvětví ukazuje, že v roce 2014 byla obecně v odvětví 

vyšší běžná likvidita než ve společnosti Čisté prameny a.s. Tento nepoměr byl v roce 2015 

srovnán a ukazatel v podniku odpovídá výši ukazatele v odvětví. 

 

Ukazatele rentability  

 Rentabilitu aktiv (ROA) získáme použitím vzorce (4), tedy jako poměr EBIT a 

aktiv. Výpočet je uveden v tabulce 13 a graficky je znázorněn na obrázku č. 11. 

 

Tabulka 13 – Výpočet rentability aktiv v letech 2013 – 2015 

 

 

 

 

2013 2014 2015 

EBIT (zisk před zdaněním a úroky) 2 532 3 165 1 302 

celková aktiva 154 081 132 064 100 984 

rentabilita aktiv 1,6 2,4 1,3 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 11 – Graf rentability aktiv 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Ačkoli nelze přesně určit konkrétní hodnoty, kterých by měl ukazatel ROA dosáhnout, 

je jasné, že dosažené výsledky společnosti Čisté prameny a.s. nedosahují nejvyšších 

hodnot. Z toho lze usoudit, že společnost Čisté prameny a.s. má po celé sledované období 

ukazatel ROA podprůměrný.  

Ve všech třech sledovaných letech je to způsobeno nižším ziskem oproti vysoké 

hodnotě celkových aktiv, zejména krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

Srovnání s odvětvím je uvedeno v tabulce 14, grafické znázornění v podobě grafu je na 

obrázku č. 12. 

Tabulka 14 – Odvětvové srovnání rentability aktiv v letech 2014 – 2015 

 2014 2015 

Čisté prameny a.s. 2,4 1,3 

odvětví 4,6 4,16 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 12 – Odvětvové srovnání rentability aktiv v letech 2014 – 2015 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 

Lépe výši rentability aktiv společnosti Čisté prameny a.s. ukazuje srovnání s odvětvím. 

V celkovém odvětví dosahuje výše ROA hodnoty 4,6, resp. 4,16. U vybrané firmy je tak 

v roce 2014 ukazatel téměř dvojnásobně nižší a v roce 2015 dokonce více než trojnásobně 

nižší. V roce 2015 společnost Čisté prameny a.s. měla nižší jak zisk, tak i aktiva, proto je 

hodnota 1,3 hraniční. 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se vypočítá podle vztahu (5) a vyjadřuje 

poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. Výpočet je uveden v tabulce 15 a graficky je 

znázorněn na obrázku č. 13. 

 

Tabulka 15 – Výpočet rentability vlastního kapitálu v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

čistý zisk 1 520 2 118 172 

vlastní kapitál 59 632 62 502 60 162 

rentabilita vlastního kapitálu 2,55 3,39 0,29 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 13 – Graf rentability vlastního kapitálu 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je u společnosti Čisté prameny a.s. nízký a jeho 

minimum nastalo v roce, kdy hodnota dosáhla pouze 0,29. Výše vlastního kapitálu zůstává 

po sledované období na podobné, ne-li stejné úrovni, ale v roce 2015 výrazně, oproti roku 

2014 více než dvanáctkrát, poklesl čistý zisk. 

Srovnání s odvětvím je uvedeno v tabulce 16, grafické znázornění v podobě grafu je na 

obrázku č. 14. 

 

Tabulka 16 – Odvětvové srovnání rentability vlastního kapitálu v letech 2014 – 2015 

 2014 2015 

Čisté prameny a.s. 3,39 0,29 

odvětví 4,74 4,35 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 14 – Odvětvové srovnání rentability vlastního kapitálu v letech 2014 – 2015 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 

Ze srovnání s odvětvím nevychází společnost Čisté prameny a.s. v nejlepším světle, 

hlavně v roce 2015, kdy je nepoměr mezi vybraným podnikem a odvětvím patnáctinásobný 

– a to je velké varování. 

Ze srovnání vychází, že společnost Čisté prameny a.s. je celkově méně rentabilní a 

efektivní. To by mohlo odrazovat potenciální investory, kteří by mohli raději vložit peníze 

na nějaký bezrizikový bankovní vklad s větší úrokovou sazbou, než je hodnota 0,29 

ukazatele rentability vlastního kapitálu u vybrané firmy. 

 

Ukazatele stability  

 Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) se zjistí použitím vztahu (6), 

tedy poměrem cizího kapitálu k celkovým aktivům. Výpočet je uveden v tabulce 17 a 

graficky je znázorněn na obrázku č. 15. 

Tabulka 17 – Výpočet celkové zadluženosti v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

cizí zdroje 90 662 65 855 39 578 

celková aktiva 154 081 132 064 100 984 

celková zadluženost 58,84 49,87 39,19 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 15 – Graf celkové zadluženosti 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti neboli věřitelského rizika u společnosti Čisté prameny 

a.s. ve sledovaném období postupně klesá, od počátečních bezmála 60 % ke konečným 

40 %. Je možné říct, že celková zadluženost u vybrané firmy se pohybuje v přijatelné míře 

po celé sledované období. 

Srovnání s odvětvím je uvedeno v tabulce 18, grafické znázornění v podobě grafu je na 

obrázku č. 16. 

 

Tabulka 18 – Odvětvové srovnání celkové zadluženosti v letech 2014 – 2015 

 2014 2015 

Čisté prameny a.s. 49,87 39,19 

odvětví 25,37 27,44 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 16 – Odvětvové srovnání celkové zadluženosti v letech 2014 – 2015 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 

V odvětví se hodnota ukazatele celkové zadluženosti pohybuje zhruba na poloviční 

úrovni ukazatele u společnosti Čisté prameny a.s. Znamená to, že financování podnikání 

v odvětví je hrazeno spíše z vlastních zdrojů, na rozdíl od vybrané firmy. 

 

Ukazatele aktivity  

 Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů se vypočítá podle 

vzorce (7), tedy jako poměr pohledávek z obchodních vztahů a tržeb počtu dní v roce (360 

dní). Výpočet je uveden v tabulce 19 a graficky je znázorněn na obrázku č. 17. 

 

Tabulka 19 – Výpočet doby obratu krátkodobých pohledávek v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

pohledávky 81 292 54 184 36 268 

tržby 164 807 144 629 109 507 

doba obratu krátkodobých 

pohledávek 
177 135 119 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 17 – Graf doby obratu krátkodobých pohledávek 

 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Ukazatel doby obratu krátkodobých pohledávek se snižuje od 177 dnů v roce 2013 až 

ke 119 dnům v roce 2015. Je to zapříčiněno spíše snížením objemu objednávek od 

odběratelů než zlepšující se platební schopností odběratelů. Průměrná doba splatnosti 

faktur vydaných společností Čisté prameny a.s. je 60 dní. Z toho plyne, že by doba obratu 

měla být nižší a že podnik nechtěně poskytuje provozní úvěr svým odběratelům. 

 

 Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů – pro výpočet se 

použije vztah (8), tedy poměr závazků z obchodních vztahů a tržeb k počtu dní v roce 

(360 dní). Výpočet je uveden v tabulce 20 a graficky je znázorněn na obrázku č. 18. 

 

 

Tabulka 20 – Výpočet doby obratu krátkodobých závazků v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

závazky 50 624 35 867 15 389 

tržby 164 807 144 629 109 507 

doba obratu krátkodobých 

závazků 
111 89 51 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 18 – Graf doby obratu krátkodobých závazků 

 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Délka doby obratu krátkodobých závazků se po sledované období u vybrané firmy 

snižuje až k hodnotě 51 dní. Opět je to spíše způsobeno nižším objemem objednaných 

prací od odběratelů a tím menším objemem objednaných prací od společnosti Čisté 

prameny a.s. směrem k poddodavatelům. 

Důležitý je hlavně nepoměr mezi dobou obratu krátkodobých pohledávek a dobou 

obratu krátkodobých závazků. Na tomto nepoměru je možno vidět, že společnost Čisté 

prameny a.s. nechtěně poskytuje provozní úvěr svým odběratelům 

 

Hospodářský zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 

Hodnota EBIT se získá ze vztahu (9). Výsledek je možno nalézt v tabulce 21 a 

graficky je znázorněn na obrázku č. 19. 

 

Tabulka 21 – Hodnota EBIT v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

EBIT (zisk před zdaněním a úroky) 2 532 3 165 1 302 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 18 – Graf EBIT 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) u společnosti Čisté prameny a.s. je kolísavý a 

nikterak vysoký. Takřka dvaapůlnásobný propad, který nastal v roce 2015, je způsoben 

snížením objemu objednaných prací za tento rok v situaci, kdy zároveň nedošlo ke snížení 

fixních nákladů. 

Srovnání s odvětvím je uvedeno v tabulce 22, grafické znázornění v podobě grafu je na 

obrázku č. 20. 

 

Tabulka 22 – Odvětvové srovnání EBIT v letech 2014 – 2015 

 2014 2015 

Čisté prameny a.s. 3 165 1 302 

odvětví 6 606 6 160 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 20 – Odvětvové srovnání EBIT v letech 2014 – 2015 

 

Zdroj: [9][10][12] + vlastní zpracování 

Ze srovnání s ostatními podniky v odvětví nevypadá situace ve společnosti Čisté 

prameny a.s. lichotivě. V roce 2014 byl nepoměr ještě jen dvojnásobný, ale v roce 2015 již 

více než čtyřiapůlnásobný. Vybraná firma si tedy z hlediska EBIT nevede tak dobře jako 

zbytek odvětví. 

 

EBITDA na jednoho zaměstnance  

se vypočítá podle vzorce (10) jako poměr EBIT s odpisy a průměrného ročního počtu 

zaměstnanců společnosti. Výsledek je možno nalézt v tabulce 23 a graficky je znázorněn 

na obrázku č. 21. 

 

Tabulka 23 – EBITDA na jednoho zaměstnance v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

EBIT (zisk před zdaněním a úroky) 2 532 3 165 1 302 

odpisy 4 247 4 570 2 771 

počet zaměstnanců 69 69 65 

EBITDA / jeden zaměstnanec 98,2 112,1 62,7 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 
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Obrázek č. 21 – Graf EBITDA na jednoho zaměstnance 

 

Zdroj: [12] + vlastní zpracování 

Hodnota ukazatele EBITDA na jednoho zaměstnance potvrzuje to, co je patrné i 

z dalších ukazatelů. Hodnota tohoto ukazatele se v roce 2015 výrazně snížila, skoro 

dvojnásobně oproti roku 2014, i když se snížil i počet zaměstnanců. Důležitým faktorem 

z tohoto pohledu je snížení objemu objednaných prací od odběratelů a výše fixních 

nákladů. 

 

Efektivita vrtných souprav 

Na Ishikawově diagramu na obrázku č. 22 je znázorněn nefinanční ukazatel efektivity 

vrtných souprav. Riziko, zda je souprava efektivní nebo ne, je důležitým faktorem pro 

finanční zdraví společnosti Čisté prameny a.s. 
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Obrázek č. 22 – Efektivita vrtných souprav 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro identifikaci rizikových faktorů byla použita kombinace všech technik popsaných 

v teoretické části v kapitole 2.1.7. Vzhledem k velikosti firmy Čisté prameny a.s. bylo 

přistoupeno a nejvíce využito techniky brainstormingu, techniky strukturovaných 

rozhovorů, techniky kontrolních seznamů, analýzy příčin a důsledků a analýzy způsobu a 

důsledků poruch. 

Na základě SWOT analýzy, analýzy cílů společnosti, analýzy vybraných poměrových 

ukazatelů a kombinací technik posuzování rizika byla identifikovány tyto hlavní rizikové 

faktory, které mají vliv na finanční zdraví společnosti Čisté prameny a.s.: 

 vysoká konkurence v oboru 

 snižující se počet zakázek  

 vysoké fixní náklady 

 nedostatek referenčních zakázek pro účast ve výběrových řízeních 

 pokles zisku 

 nepoměr mezi dobou obratu krátkodobých pohledávek a závazků 

 efektivita vrtných souprav 
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Další faktory ovlivňující finanční zdraví společnosti jsou uvedeny v následující 

kapitole v Registru rizik. Je stanoven dopad rizika, pravděpodobnost výskytu, významnost 

rizika a ošetření rizika. 
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5 STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI IDENTIFIKOVANÝCH RIZIK A 

JEJICH VLIV NA FINANČNÍ ZDRAVÍ VYBRANÉ FIRMY 

5.1 Registr identifikovaných rizik 

Tento registr rizik vznikl na základě Klasifikace rizik, jak je popsáno v teoretické části 

v kapitole 2.1.1 a byl přizpůsoben pro potřeby společnosti Čisté prameny a.s.  

Významnost rizik byla skupinou zaměstnanců společnosti Čisté prameny a.s. 

nastavena expertním hodnocením podle popisu v teoretické části v kapitole 2.1.8 V dalším 

textu jsou popsány postupy, které snižují dopad rizika a jeho pravděpodobnost výskytu. 

V registru rizik jsou jednotlivá rizika sdružena do oblasti rizika. Pod souhrnným názvem – 

předmět rizika – je uveden název zahrnující více rizikových faktorů. 

V tabulce 24 je uvedena oblast rizika ovlivňující finanční zdraví a významnosti 

jednotlivých předmětů rizika: 

Tabulka 24 – Oblast rizika ovlivňující finanční zdraví 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

ovlivňující 

finanční 

zdraví 

Vysoká konkurence v oboru 4 3 12 

Snižující se počet zakázek 4 3 12 

Vysoké fixní náklady 3 3 9 

Nedostatek referenčních zakázek pro 

účast ve výběrových řízeních 
3 3 9 

Pokles zisku 3 4 12 

Nepoměr mezi dobou obratu 

krátkodobých pohledávek a závazků 
3 3 9 

Efektivita vrtných souprav 3 3 9 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 
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 Pokles zisku – tento předmět rizika s vysokou významností v sobě spojuje další 

předměty rizika, které spolu souvisejí. Všechny tyto úzce svázané předměty rizika 

– vysoká konkurence v oboru (vysoká významnost), snižující se počet zakázek 

(vysoká významnost), nedostatek referenčních zakázek pro účast ve výběrových 

řízeních (střední významnost) – ústí ve výsledku v pokles zisku. Navrženým 

opatřením ke snížení významnosti rizika je diverzifikace. Diverzifikací se tu 

rozumí hledání nových příležitostí a možnost rozšíření nabízených služeb a 

výrobků. 

 Vysoké fixní náklady – riziko se střední významností. Toto riziko opět souvisí se 

sníženým počtem zakázek. Základním a logickým opatřením proti jeho výskytu je 

přeměna fixních nákladů na náklady variabilní. 

 Nepoměr mezi dobou obratu krátkodobých pohledávek a závazků – toto riziko má 

střední významnost. Existuje rozpor, který byl zjištěn v analýze ukazatelů 

aktivity, mezi dobou obratu krátkodobých pohledávek a dobou obratu 

krátkodobých závazků. Doba obratu pohledávek činila v roce 2015 119 dnů, 

naproti tomu doba obratu závazků ve stejném roce pouze 51 dnů. Doba obratu 

pohledávek musí být snížena, jinak firma nechtěně poskytuje svým odběratelům 

provozní úvěr. Ošetření rizika spočívá v důsledné a pravidelné kontrole fakturace 

a následným vymáháním pohledávek. 

 Efektivita vrtných souprav – riziko se střední významností. Opatřením proti této 

významnosti je rozdělení jednotlivých souprav a osádek na samostatná střediska. 

Rozdělením a určením zodpovědného předáka se docílí lepší kontroly činnosti a 

fakturace těchto středisek. To ostatně je možné uskutečnit s každým oddělením 

v podniku Čisté prameny a.s. 
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V tabulce 25 je uvedena oblast právního rizika a významnosti jednotlivých předmětů 

rizika: 

Tabulka 25 – Oblast právního rizika 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko právní 

Smluvní ujednání 2 3 6 

Nedodržování závazných předpisů i 

legislativních (interní, externí) 
1 3 3 

Neúspěch v soutěži o veřejné 

zakázky, výběrová řízení 
3 3 9 

Nedodržování lhůt 3 3 9 

Neplatnost právních úkonů 1 3 3 

Změna politického prostředí 

(nestabilita a složitost právních 

úprav, nové právní instituty) 

2 3 6 

Korupční jednání 1 4 4 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

 Smluvní ujednání – pravděpodobnost výskytu problému či chyby ve smlouvě je 

možná a následný dopad může být významný. Problém se může týkat přehlédnutí 

záručních podmínek, opomenutí výše penále či pokuty za nedodržení postupů či 

termínů, nevhodných pro projekt souvisejících se smlouvou. Opatřením 

k zamezení výskytu těchto rizik je hlavně kontrolní přezkoumání smlouvy 

nadřízeným pracovníkem a u složitých a významných smluv využití právnických 

služeb. Pro odchozí smlouvy je ve firmě používán vzor smlouvy vyhovující 

legislativním nárokům českého státu.  

 Nedodržování závazných předpisů – vzhledem k předchozímu bodu a 

mechanismu přezkoumání je výskyt tohoto rizika výjimečný, dopad je nicméně 

jako v předchozím bodě významný. Ošetřením je v podniku sledování aktualizací 

právním norem, školení a kontrolní přezkoumání. 
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 Neúspěch v soutěži o veřejnou zakázku – dopad významný a pravděpodobná 

možnost výskytu. Jedná se o vyřazení podané nabídky z procesu hodnocení 

z důvodu nedodržení podmínek daných zákonem nebo nesplnění kvalifikace 

(nedoplatek na dani u finančního úřadu, nedoplatek na sociálním zabezpečení aj.). 

Hlavním opatřením proti výskytu je včasné podávání žádostí k dotčeným 

orgánům, patřičné prostudování zadávací dokumentace a odpovídající znalost 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 Nedodržování lhůt – pravděpodobnost výskytu i dopad rizika je hodnocen 

stupněm tři – dopad je významný a výskyt pravděpodobný. Opatření vedoucí ke 

zmírnění pravděpodobnosti výskytu je dokonalá znalost smlouvy od projektového 

manažera a následné naplánování a postupování podle časového harmonogramu. 

Dalším opatřením na splnění termínu je i osobní odpovědnost vedoucího 

pracovníka. Nedodržení lhůt je sankcionováno podle podmínek ve smlouvě, a 

pokud je zakázka hrazena z dotačních programů a dílo je předáno pozdě, může 

dojít i k odebrání dotace zákazníkovi, který požaduje pokutu po společnosti Čisté 

prameny a.s. 

 Neplatnost právních úkonů – výjimečná pravděpodobnost výskytu s významným 

dopadem. Ze smlouvy může vyplývat usnesení, které nemá právní platnost, ať na 

straně dodavatele, nebo odběratele. Opatřením je znalost a kontrola aktuální 

smluvní dokumentace. 

 Změna politického prostředí – dopad rizika je významný, výskyt je možný. Při 

změnách vládních garnitur může dojít k přehodnocení vztahu k ekologickým 

problémům a ke změně chování ministerstev. Může to vést k omezení či ke 

zmrazení státních zakázek na sanace ekologických škod nebo naopak k vyššímu 

počtu vypsaných veřejných výběrových řízení. Dopad rizika lze zmírnit přípravou 

na ně, to znamená sledováním aktuálního politického a hospodářského dění a 

vytvářením finančních rezerv. 

 Korupční jednání – dopad rizika je v tomto případě kritický, avšak 

pravděpodobnost výskytu je výjimečná. Prokázané korupční jednání vedoucích 

představitelů podniku může vést až k jejich obvinění a kolapsu podniku. Je nutné 

dodržovat zákony a etický kodex firmy. 
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V tabulce 26 je uvedena oblast rizika řízení a významnosti jednotlivých předmětů 

rizika: 

Tabulka 26 – Oblast rizika řízení 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko řízení 

Spolupráce a součinnost 

jednotlivých útvarů 
2 3 6 

Rozdělení pravomocí, odpovědnosti 1 4 4 

Zastupitelnost 3 2 6 

Chybná rozhodnutí 3 2 6 

Podpisová oprávnění 1 4 4 

Hmotná odpovědnost 1 2 2 

Ztráta zákazníka 2 3 6 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

 Spolupráce a součinnost jednotlivých útvarů – u tohoto rizika je možná 

pravděpodobnost výskytu a významný dopad. Jednotlivé podnikové útvary spolu 

nemusejí optimálně spolupracovat z různých důvodů (osobní, finanční) a to může 

vést k mnoha dalším rizikům, při vyšší kumulaci až k rozkladu firmy. Opatření, 

která společnost Čisté prameny a.s. používá, spočívají v pravidelných poradách a 

zprávách, což ve výsledku vede k odstraňování komunikačních bariér. 

 Rozdělení pravomocí, odpovědnosti – toto riziko může vést až ke zneužití 

pravomoci (ať vědomě, či nechtěně), proto je dopad rizika kritický. Nicméně 

riziko je ošetřeno existencí odpovědnostní matice a zplnomocňování ke 

konkrétním úkonům, takže pravděpodobnost výskytu je výjimečná. 

 Zastupitelnost – nastavení hierarchie pracovníků a vedoucích pracovníků a jejich 

zastupitelnost při nepřítomnosti na pracovišti či spíše nezastupitelnost má 

pravděpodobný výskyt a jeho dopad je střední. Opatřením může být vytvořený 

systém zastupitelnosti a lepší delegace pravomocí a úkolů. 
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 Chybná rozhodnutí – toto riziko se týká zvláště vedení a vedoucích pracovníků, 

výskyt je pravděpodobný, dopad střední. Ke snížení výskytu vede jasně daná 

odpovědnost pracovníků za učiněná rozhodnutí a větší komunikace managementu 

– porady a konzultace. 

 Podpisová oprávnění – opět souvisí s předchozími body, přičemž výskyt tohoto 

rizika je výjimečný, avšak dopad je kritický. Bránit se mu je nutno nastavením 

pravidel a náhodnými kontrolami. 

 Hmotná odpovědnost – tato situace nastává při nějaké škodní události. Důležité je 

prošetření události a jejích následků, z nichž se hmotná odpovědnost jedince 

vyvozuje. Tento problém má výjimečný výskyt a střední dopad. 

 Ztráta zákazníka – možný výskyt a významný dopad. Ošetření tohoto rizika 

spočívá v poskytované kvalitní práci zaměstnanců, ve slušném jednání se 

zákazníkem a na vyšším stupni řízení ve zlepšení marketingu firmy. 

 

V tabulce 27 je uvedena oblast finančního a rozpočtového rizika a významnosti 

jednotlivých předmětů rizika: 

 

Tabulka 27 – Oblast finančního a rozpočtového rizika 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

finanční a 

rozpočtové 

Plánování a rozpočtování, správa a 

řízení finančních toků 
2 3 6 

Financování, zadluženost 3 3 9 

Bankovní záruky 2 2 4 

Riziko investic 3 3 9 

Čerpání prostředků EU, dotace 3 2 6 

Inventarizace 1 2 2 

Vývoj kurzu měn 2 2 4 
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Daňové zatížení 2 2 4 

Nepřiměřené náklady 2 2 4 

                                                       Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

                       

 Plánování, rozpočtování, správa a řízení finančních toků – toto riziko má střední 

pravděpodobnost výskytu a významný dopad. Opatření přijatá ve společnosti 

Čisté prameny a.s. jsou: pravidelná aktualizace plánu a jeho dodržování, kontrola 

pravidelné fakturace a analýza hospodaření. 

 Financování, zadluženost – dopad rizika je významný, pravděpodobná možnost 

výskytu. Riziko je ošetřeno kontrolou fakturace a dodržováním termínů fakturace. 

Vedení po analýze hospodaření předkládá návrhy a přijímá úsporná opatření. 

 Bankovní záruky – významnost tohoto rizika je nízká. Opatřením proti vyšší 

pravděpodobnosti výskytu je vytváření rezerv podle plánu financování 

bankovních záruk na základě zakázkové náplně. 

 Riziko investic – významnost tohoto rizika je střední. Ošetření rizika spočívá 

v důkladném plánování investic a následném hodnocení. 

 Čerpání prostředků EU, dotace – významnost je střední a vyšší pravděpodobnost 

výskytu je ošetřena orientací zaměstnanců v dotačních titulech. Důležitá je také 

preciznost a pečlivost při zpracování podkladů pro žádost o dotaci. 

 Inventarizace – u tohoto rizika je nízká významnost díky ošetření rizika ve formě 

pravidelné a důsledné inventarizace majetku. 

 Vývoj kurzu měn – opatření proti dopadu rizika je sledování situace ohledně 

kurzů, vytváření finančních rezerv a nastavení obchodních podmínek při fakturaci 

v zahraniční měně. 

 Daňové zatížení – významnost rizika je nízká. Ošetřením je vytváření rezerv a 

orientace v zákonech a sledování nově schvalovaných zákonů. 

 Nepřiměřené náklady – opatřením proti dopadu a výskytu rizika je vyhodnocování 

nákladů a návrhy a přijetí úsporných opatření. 
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V tabulce 28 je uvedena oblast rizika lidských zdrojů a významnosti jednotlivých 

předmětů rizika: 

Tabulka 28 – Oblast rizika lidských zdrojů 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

lidských 

zdrojů 

Řízení lidských zdrojů (vzdělávání) 2 3 6 

Klíčové dovednosti 2 2 4 

Nábor nových zaměstnanců 

(nedostatek některých profesí) 
3 3 9 

Hodnocení a odměňování 

zaměstnanců 
3 2 6 

Rozvoj managementu 3 3 9 

Výkonnostní ukazatele (produktivita 

práce) 
3 3 9 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

 Řízení lidských zdrojů (vzdělávání) – rizikem se v tomto případě rozumí 

nedostatečná znalost řešeného problému u zaměstnance (zákony, vyhlášky, 

metodické změny, moderní postupy), přičemž výskyt rizika je možný a dopad je 

významný. Opatřením ke zmírnění rizika je vytvoření systému školení a následné 

vyhodnocení spokojenosti – přínosu a zavádění modernějších postupů. 

 Klíčové dovednosti – v oboru podnikání společnosti Čisté prameny a.s. je potřeba, 

aby zaměstnanci disponovali buď odbornými znalostmi, které jsou certifikovány 

nebo doloženy osvědčeními, nebo u dělnických profesí specifickými dovednostmi 

(např. svářečské zkoušky). Toto je ošetřeno organizovaným pravidelným 

výcvikem, školeními a udržováním, resp. zvyšováním odbornosti. Výskyt rizika je 

možný a dopad je střední. 

 Nábor nových zaměstnanců – zde se naráží na problém nedostatku některých 

profesí v současné době (např. právě už zmiňovaný svářeč nebo vrtný technik). 

Při pravděpodobném výpadku této pozice z důvodu nemoci, úrazu nebo odchodu 



Bc. Pavel Bureš: Identifikace a vyhodnocení rizik ovlivňujících finanční zdraví vybraného 

průmyslového podniku 

 

2018  64 

 

do důchodu to může mít významný dopad. Z toho důvodu je potřeba, aby firma 

měla propracovaný systém náboru, který bude fungovat v optimálním časovém 

horizontu (předvídavost) a bude důsledně prověřovat znalosti a dovednosti 

nastupujícího pracovníka. Dalším opatřením může být kvalitní inzerce. 

 Hodnocení a odměňování zaměstnanců – dopad střední, pravděpodobný výskyt. 

Při ošetření tohoto rizika je zapotřebí systémové a spravedlivé odměňování. 

 Rozvoj managementu – další potenciální riziko s pravděpodobným výskytem a 

významným dopadem. Management se musí vzdělávat a školit v moderních 

trendech, které se týkají řízení lidských zdrojů, plánování a finančních otázek.  

 Výkonnostní ukazatele – toto riziko se týká zvláště produktivity práce a v matici 

je hodnoceno významným dopadem a pravděpodobným výskytem. Přijatým 

opatřením je v tomto případě stanovení a vyhodnocování měřitelných ukazatelů a 

sledování finančních ukazatelů. 

 

V tabulce 29 je uvedena oblast rizika lidského faktoru a významnosti jednotlivých 

předmětů rizika: 

Tabulka 29 – Oblast rizika lidského faktoru 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

lidského 

faktoru 

Zneužití pravomoci 1 4 4 

Zneužití informací a osobních údajů 1 4 4 

Neinformovanost zaměstnanců, 

neznalost, nekompetentnost, špatný 

výcvik 

2 2 4 

Narušení morálky, etiky, pracovních 

a mezilidských vztahů 
1 2 2 

Nepozornost 3 2 6 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 
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 Zneužití pravomoci – toto riziko je hodnoceno výjimečnou pravděpodobností 

výskytu, ale kritickým dopadem. Společnost Čisté prameny a.s. ošetřuje toto 

riziko přezkoumáváním a kontrolou smluvní dokumentace a důkladnou kontrolou 

pravidelné fakturace. 

 Zneužití informací a osobních údajů – pravděpodobnost výskytu tohoto rizika ze 

strany podniku je výjimečná z důvodu softwarové ochrany dat, sdílení dat pouze 

prostřednictvím firemního informačního systému, šifrovaných přenosných disků. 

Zaměstnanci jsou seznámeni s kritickým dopadem zneužití dat. 

 Neinformovanost zaměstnanců, neznalost, nekompetentnost, špatný výcvik – toto 

riziko, jehož pravděpodobnost výskytu je malá a dosah střední, je ošetřeno 

pravidelným školením, dodržováním matice odpovědnosti, účastí na pravidelných 

poradách a následným vyhodnocováním účinnosti školení. 

 Narušení morálky, etiky, pracovních a mezilidských vztahů – riziko se může 

objevit s výjimečnou pravděpodobností a má střední dosah. Opatřením vedoucím 

ke zmírnění výskytu je pravidelné informování a motivování zaměstnanců. 

 Nepozornost – ošetření rizika spočívá v optimálních pracovních podmínkách na 

pracovišti. Dopad rizika je střední a výskyt je pravděpodobný. 

 

V tabulce 30 je uvedena oblast provozního rizika a významnosti jednotlivých 

předmětů rizika: 

Tabulka 30 – Oblast provozního rizika 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

provozní 

Neúčinnost postupů a operací 1 2 2 

Nedodržování schválených postupů 1 2 2 

Neadekvátnost opatření k nápravě 1 2 2 

Systém zpětné vazby 1 2 2 

Riziko ochrany životního prostředí 1 4 4 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 
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 Neúčinnost postupů a operací, nedodržování schválených postupů, neadekvátnost 

opatření k nápravě, systém zpětné vazby – všechna rizika v seznamu mají 

výjimečnou pravděpodobnost výskytu a střední dopad. Ošetřením těchto rizik je 

kontrola účinnosti postupů a opatření, jejich vyhodnocování a zavedený systém 

zpětné vazby (dotazník pro zaměstnance). 

 Riziko ochrany životního prostředí – riziko s výjimečným výskytem a kritickým 

dopadem je ve firmě ošetřeno důkladnou připraveností na ekologickou havárii. 

 

V tabulce 31 je uvedena oblast technického rizika a významnosti jednotlivých 

předmětů rizika: 

Tabulka 31 – Oblast technického rizika 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

technické 

Porucha ve vozovém parku, selhání 

technických zařízení 
2 2 4 

Omezená funkčnost vrtných souprav 3 4 12 

Výpadek výpočetní techniky 1 2 2 

Neodborné zásahy 1 2 2 

Havarijní stavy 2 2 4 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

 Porucha ve vozovém parku, selhání technických zařízení – tomuto riziku lze 

předcházet pravidelnými technickými prohlídkami a údržbou zařízení. 

Pravděpodobnost výskytu je možná a dopad střední. 

 Omezená funkčnost vrtných souprav – toto riziko má ve společnosti Čisté prameny 

a.s. ze všech identifikovaných rizik největší významnost – událost nefunkční vrtné 

soupravy pravděpodobně nastane a dopad této události je kritický. Problém tkví 

v tom, že vrtných souprav je omezené množství, zároveň se určité soupravy hodí 

pouze na konkrétní typ práce. Současně i osádky souprav jsou vycvičené převážně 

na tu „svou“ konkrétní soupravu a práci. V případě poruchy stroje nebo nemoci 
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zaměstnance nastává velký problém toto nahradit a mohou vzniknout dlouhodobé 

výpadky a závažná termínová prodlení u nasmlouvaných zakázek. Zaváděná 

opatření proti tomuto riziku jsou pravidelné prohlídky a údržba, plánované 

investice do modernizace a výcvik zaměstnanců. 

 Výpadek výpočetní techniky – toto riziko, jehož pravděpodobnost výskytu je 

výjimečná a dopad střední, je ošetřeno pravidelným zálohováním dat, instalací 

záložních zdrojů elektrické energie, instalací antivirové ochrany atd. 

 Neodborné zásahy – dopad rizika je střední a pravděpodobnost výjimečná. Je nutné 

dbát na prověření odborné kvalifikace dodavatele a kontrolovat ho. 

 Havarijní stavy – riziko výskytu je možné a dopad střední. Hlavní roli hraje 

oddělení správy budov, kontrola a údržba.  

 

V tabulce 32 je uvedena oblast majetkového rizika a významnosti jednotlivých 

předmětů rizika: 

Tabulka 32 – Oblast majetkového rizika 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

majetkové 

Živelní pohroma (přírodní katastrofy 

– povodně, kroupy) 
1 2 2 

Živelní pohroma (přírodní katastrofy 

– požáry, havárie) 
1 3 3 

Kriminalita, vloupání do objektů a 

odcizení majetku firmy 
2 3 6 

Dodržování zásad bezpečnosti 1 4 4 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

 Živelní pohroma (povodně, kroupy) – tento typ živelní katastrofy nastává ve 

výjimečných případech, jeho dopad je střední. Je zapotřebí mít správně uzavřené 

pojištění pro tyto případy, zároveň je dobré mít vypracovaný evakuační plán se 

zřetelem na vrtné soupravy, automobily a další stroje, také na podnikové servery. 
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 Živelní pohroma (požáry, havárie) – jako v předchozím případě je základním 

opatřením na zmírnění následků tohoto rizika uzavřené pojištění. Nutná je v tomto 

případě vypracovaná požární směrnice a evakuační plán (i s nácvikem evakuace). 

 Kriminalita, vloupání do objektů a odcizení majetku firmy – toto riziko má možný 

výskyt a jeho dopad může být významný (např. vykradené kanceláře firmy a 

ukradené notebooky, stolní počítače a servery, ukradený notebook z auta atp.) 

Opatřením ke zmírnění dopadu je pravidelné zálohování dat i mimo objekt 

podniku, ostraha pracoviště, fyzické (mříže na oknech), elektronické a kamerové 

zabezpečení objektů a celková obezřetnost zaměstnanců. 

 Dodržování zásad bezpečnosti – riziko s kritickým dopadem, ale s výjimečnou 

pravděpodobností výskytu. Nutné je dodržovat zásady bezpečnosti a používat 

zdravý rozum a úsudek. K tomu napomáhají pravidelná školení a kontroly 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vypracované směrnice s touto tématikou. 

 

V tabulce 33 je uvedena oblast rizika informačních technologií a významnosti 

jednotlivých předmětů rizika: 

 

Tabulka 33 – Oblast rizika informačních technologií 

Oblast 

rizika 
Předmět rizika 

Pravděpodo

bnost 

výskytu 

Dopad 

rizika 

Významnost 

rizika 

Riziko 

informačních 

technologií 

Přístupová práva 2 3 6 

Integrita systémů 1 3 3 

Fyzické zabezpečení dat a jejich 

ochrana 
3 3 9 

Dostupnost a spolehlivost 

informačních systémů 
3 2 6 

Nákup a správa výpočetní techniky, 

požadavky na hardware a jejich 

hodnocení 

2 1 2 
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Licenční čistota z hlediska 

autorských práv 
1 3 3 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

 Přístupová práva – riziko spočívá ve zneužití přístupových práv. Dopad rizika je 

významný a pravděpodobnost výskytu je možná. Opatření proti riziku je pravidelná 

změna hesel, přičemž heslo má mít silnou ochranu. 

 Integrita systémů – je třeba, aby veškerý hardware ve firmě byl kompatibilní 

s používaným softwarem a naopak. Ošetření je v orientaci ve vývoji hardware a 

software a nákupu kompatibilních zařízení a programů. 

 Fyzické zabezpečení dat a jejich ochrana – riziko zneužití dat nebo jeho odcizení 

má kritický dopad a jeho výskyt je v současné době pravděpodobný. Z tohoto 

hlediska je nutné věnovat zvláštní pozornost pravidelnému zálohování i mimo 

prostor firmy (cloudové řešení, fyzické umístění záloh mimo objekt), fyzickému 

zabezpečení místnosti se servery. Velmi důležitým prvkem je mít silné antivirové a 

firewallové řešení, aby nedošlo k hackerskému útoku a ke zneužití nebo krádeži 

dat. 

 Dostupnost a spolehlivost informačních systémů – tato událost má pravděpodobný 

výskyt a střední dopad. Jedná se o to, že veškeré firemní údaje jsou ukládány a 

sdíleny přes podnikový informační systém, na který je zároveň napojen i účetní 

software a další. V případě výpadku či nedostupnosti informačního systému 

nastává problém. Opatření přijatá ke snížení výskytu či dopadu je pravidelné 

zálohování, z kterého je možná okamžitá obnova, nebo též lokální zálohování 

důležitých a citlivých dat. 

 Nákup a správa výpočetní techniky, požadavky na hardware a jejich hodnocení – u 

tohoto rizika, jehož významnost má stupeň 2, je opatřením průběžná modernizace 

výpočetní techniky a pravidelné a systematické plánování a vyhodnocování. 

 Licenční čistota z hlediska autorských práv – v případě výskytu nelegálního 

software na pracovní stanici u některého zaměstnance může přijít kontrola a 

následná pokuta může být finančně náročná. Toto je ošetřeno přístupovými právy a 

omezeními, která z toho pramení (např. nemožnost zaměstnance si samovolně 

instalovat programy) a pravidelným interním softwarovým auditem. 
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5.2 Registr identifikovaných příležitostí 

V tabulce 34 jsou uvedeny identifikované příležitosti: 

Tabulka 34 – Tabulka identifikovaných příležitostí 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

Klimatické podmínky (sucho, záplavy) – při stále častějších „obdobích sucha“ v letních 

měsících si lidé uvědomují čím dál větší potřebu vlastní hluboké studny na pitnou vodu. 

Ať už pro pocit vlastní nezávislosti, nebo z důvodu růstu cen vodného a stočného či 

z prosté touhy napustit si v horkých dnech zahradní bazén. V případě záplavy bývají 

studny vyplavené říční vodou a mohou být i kontaminované – je tedy nutné je vyčistit, 

dezinfikovat nebo dokonce regenerovat. 

Přeměna starých průmyslových areálů – v současné době se přeměňují staré 

nepoužívané průmyslové areály na skladovací haly, obytné prostory apod. Při této přeměně 

se využívá dotace ze strukturálních fondů EU. Zároveň bývá na místě takovéto staré 

továrny nebo průmyslového areálu kontaminace škodlivými, nebezpečnými látkami, které 

musejí být odstraněny. Náklady na sanaci (odstranění) ekologické zátěže jsou uznatelným 

nákladem pro čerpání dotace. 

Prolomení limitů těžby hnědého uhlí – tato oblast pro společnost Čisté prameny a.s. 

skýtá příležitost ve smyslu otvírky nových hnědouhelných lomů, resp. jejich rozšíření a 

tedy zhodnocení hydrogeologických poměrů, odvodnění těžebních prostorů, návrh a 

realizace jejich zajištění a realizaci průzkumných vrtů. 

Příležitosti Klimatické podmínky (sucho, záplavy) 

Přeměna starých průmyslových areálů 

Prolomení limitů těžby hnědého uhlí 

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek 

Rozvojová spolupráce 

Přístupové rozhovory balkánských států k Evropské unii 

Výzkum a vývoj 
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Změna zákona o zadávání veřejných zakázek – společnost Čisté prameny a.s. je výrazně 

orientovaná na státní zakázky, které jsou soutěženy podle zákona. Změna zákona o 

zadávání veřejných zakázek podání zakázky zjednodušuje a vítězná nabídková cena už 

nemusí být nejnižší, ale může se přihlížet i k dalším kritériím, např. zkušenostem 

s konkrétním typem prací. 

Rozvojová spolupráce – Česká rozvojová agentura ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí vyhlašuje zakázky na přípravu a realizaci dvoustranných projektů mezi 

Českou republikou a partnerskými zeměmi. To je příležitost pro společnost Čisté prameny 

a.s., která má se zahraničními projekty značné zkušenosti, namátkou lze jmenovat úspěšně 

dokončené zakázky v Libyi, Jemenu, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Polsku, Etiopii, 

Mongolsku, Moldavsku, Srbsku a v Zambii. 

Přístupové rozhovory balkánských států k Evropské unii – společnost Čisté prameny 

a.s. je orientována na práci na balkánském poloostrově a vstup těchto zemí do Evropské 

unie by jistě zjednodušil výběrová řízení v těchto zemích a přinesl nové zakázky. 

Výzkum a vývoj – společnost Čisté prameny a.s. se v posledních letech zaměřuje na 

projekty určené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v 

oblasti životního prostředí a progresivních technologií. Projekty jsou financovány z 

prostředků Ministerstva životního prostředí, Technologické agentury ČR, Ministerstva 

průmyslu a obchodu a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla identifikace a vyhodnocení rizik ovlivňujících finanční 

zdraví vybraného průmyslového podniku. Podnikem je společnost Čisté prameny a.s., která 

podniká v oblasti sanací ekologických zátěží, geologického průzkumu a vrtných prací. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V úvodní části jsou zpracována teoretická 

východiska a metodika další práce. V navazující praktické části je nejprve podrobně 

charakterizována společnost Čisté prameny a.s., v závěru jsou identifikovány rizikové 

faktory, které mají vliv na finanční zdraví podniku.  

Pro určení rizik je nejprve nutno znát cíle společnosti. Cíle musí být měřitelné, 

odchylka od stanovených cílů musí být pravidelně vyhodnocována. Toto pravidelné a časté 

vyhodnocování není ve společnosti Čisté prameny a.s. vždy prováděno.  

Identifikace rizik proběhla na základě SWOT analýzy, analýzy vybraných poměrových 

ukazatelů a kombinací technik posuzování rizika – brainstormingu, techniky 

strukturovaných rozhovorů, techniky kontrolních seznamů, analýzy příčin a důsledků a 

analýzy způsobu a důsledků poruch. Byly využity techniky podle ČSN EN 31010. 

Management rizik – Techniky posuzování rizik vhodné pro velikost a zaměření společnosti 

Čisté prameny a.s. 

Po identifikaci rizik byla na základě expertního hodnocení určena významnost těchto 

rizik. Byl vytvořen registr rizik, v kterém lze nalézt pravděpodobnost výskytu rizika, dopad 

rizika a významnost rizika. V navazujícím textu byly popsány možnosti ošetření rizika, aby 

jeho výskyt nebo dopad nebyl vysoký.  

Registr je rozdělen podle oblasti rizika (oblast rizika ovlivňující finanční zdraví, oblast 

právního rizika, oblast rizika lidských zdrojů, oblast provozního rizika, oblast technického 

rizika aj.), a významnost je přiřazena k jednotlivým předmětům rizika, která sdružují 

tematicky rizikové faktory. Obsahem registru je zároveň i seznam příležitostí. 

Je třeba si uvědomit, že řízení rizik je plně v kompetenci vedení společnosti Čisté 

zdroje, a.s. a to se rozhoduje, kterým rizikům se vyhnout, která zmírnit, která přenést a 

která akceptovat. Zároveň si je autor vědom, že další samostatnou kapitolou mohla být 
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agregace rizik. Této látce se však diplomová práce nevěnovala z důvodu nastavení tématu 

a rozsahu práce. 

Nejdůležitějším navrženým opatřením je pro společnost Čisté prameny a.s. snaha o 

diverzifikaci, rozdělení podniku na malé samostatné účetní oddělení a snižování fixních 

nákladů. 

Vypracovaný registr rizik byl představen managementu společnosti, který se k němu 

vyjádřil. Management rizik spočívá v opakujícím se procesu, kdy je třeba rizika hledat, 

identifikovat je a řídit.  
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