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1 ÚVOD 

Celosvětové podnikatelské prostředí prošlo v posledním roce velkou 

proměnou. V důsledku globální hospodářské krize vzrostla nestabilita trhů a s ní 

i rizika, především ta podnikatelská. V takovémto prostředí je předpokladem úspěchu 

podniku nejen schopnost pružně reagovat na rychlé změny stylu života, a tím 

i změny potřeb zákazníků a jejich uspokojování, tlak na kvalitu a ceny, ale i znalost 

práce s riziky. Každá změna bez adekvátní reakce představuje potenciál vzniku 

krize. Je proto důležité, aby si podniky byly vědomy rizik, která je ohrožují, snažily se 

je řídit nebo je měly alespoň pod kontrolou, v pravý čas byly schopny zasáhnout 

a eliminovat jejich následky. Podnikatelské subjekty, které si včas neuvědomí možná 

rizika a jejich dopad na svou činnost hazardují se svou stabilitou, snižují zájem 

a důvěru investorů a tím zvyšují náklady na své financování a ohrožují i samotnou 

existenci podniku. 

Řízení rizik nabývá v posledních letech na významu, jeho rozvoj podpořila 

i globální krize. V důsledku zpomalení ekonomiky si podniky více uvědomují nutnost 

realizovat aktivity v této oblasti, neboť efektivní řízení rizik poskytuje podnikům 

jednoznačnou výhodu ve formě snazšího odhalení klíčových rizik i pochopení jejich 

významu, a je tedy klíčem k úspěchu na cestě z krize. Důležitá je integrace řízení 

rizik do všech podnikových činností a jeho začlenění jako součásti každodenního 

rozhodování. 

Diplomová práce je zaměřena na řízení rizik ve zvoleném podnikatelském 

subjektu, jímž je TWIGGY Salon, s.r.o. – první relaxační a estetické centrum na 

Moravě, které nabízí revoluční metodu zeštíhlení a korekci postavy. Cílem práce je 

identifikovat a zhodnotit rizika, kterým je TWIGGY Salon vystaven, zjistit, jak těmto 

rizikům v současnosti předchází a navrhnout další možná opatření pro eliminaci rizik 

nebo snížení jejich negativních důsledků na jeho činnost. 

Úvodní část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům 

ke krizovému řízení, kde jsou vysvětleny možné přístupy ke krizovému řízení, 

zdůrazněn význam pochopení krizí v podniku, které vznikají v důsledků změn jak 

v podnikatelském prostředí, tak uvnitř podniku samotného. Dále je pozornost 

věnována definování a klasifikaci rizik a následně samotnému řízení rizik, s detailním 

rozpracováním jednotlivých etap procesu řízení rizik v podniku. Další kapitola 
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je zaměřena na představení zvoleného podnikatelského subjektu, TWIGGY Salonu, 

a jeho charakteristiky. Aplikační část představuje stěžejní část diplomové práce, kde 

je nejprve provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí podnikatelského 

subjektu, aby mohla být následně provedena identifikace a analýza rizik, která podnik 

v současnosti ohrožují. Na základě těchto informací dojde k odhalení případných 

nedostatků a rezerv v přístupu k rizikům a budou navržena další možná opatření pro 

eliminaci rizik nebo jejich negativních důsledků, která mohou narušit stabilitu 

TWIGGY Salonu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA KE KRIZOVÉMU ŘÍZENÍ 

2.1 Krizové řízení 

Současná hospodářská krize postihla více méně každého. V této době 

dramatických změn vnějšího prostředí podniků, které negativně ovlivňují i vnitřní 

prvky podniku, patří krizové řízení k tématům značně aktuálním. Analýza 

současného stavu a následné odhalení případné krize jsou nyní prioritními nástroji 

významnými pro řízení podniků. 

Dle Zuzáka (2008) má být podnik všeobecně na vznik krize koncepčně 

připraven, neboť příprava na potenciální krizi je součástí podnikové strategie1 (platí 

to rovněž i pro organizace nepodnikatelského charakteru jako jsou například 

nemocnice, zoologické zahrady, divadla apod.). Opatření k eliminaci krize 

představuje dnešní investici do budoucna, která se může, ale nemusí vrátit. 

Rozhodujícím faktorem pro eliminaci krize a jejího dopadu na podnik je čas, proto by 

mělo být v zájmu každého podniku včas identifikovat vznikající krize. Krizové řízení 

pak nebude jen postupem, jak vyvést podnik z krize (užší pojetí krizového řízení, 

blíže viz kapitola zabývající se přístupy ke krizovému řízení). 

 

2.1.1 Krize jako porušení rovnováhy 

Pro pochopení krizí v podniku, jejich řešení a předcházení jim je nutno 

si uvědomit, že podnik je vystaven velkému množství faktorů, které jej ovlivňují a jsou 

příčinou změn jak v podnikatelském prostředí, tak uvnitř podniku samotného. 

Neadekvátnost reakce na tyto změny nebo dokonce neschopnost podniku na ně 

reagovat je často důvodem vzniku krize. 

Seznam typických zdrojů rizik (sice obsáhlý, ale samozřejmě ne úplný) 

ukazuje tabulka 2.1. Z ní je patrné, že na podnik velkou měrou vytváří tlak vnější 

prostředí (okolí). Velmi malá možnost předvídat jeho změny a pohyby 

do budoucnosti představují hlavní faktor nerovnováhy podniku a vzniku podnikové 

krize. 

                                                 
1
 Dle Dedouchové (2001, str. 1) moderní definice chápe strategii jako připravenost podniku na 

budoucnost. 
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Tab. 2.1 Typické zdroje rizik (Merna, Al-Thani, str. 12) 

 

Jak uvádí Zuzák a Königová (2009, str. 52) „krize podniku je buď 

nerovnováha mezi podnikem a jeho okolím, nebo dysfunkce mezi vnitřními systémy 

podniku ohrožující dosahování podnikových cílů, nebo dokonce další existenci 

podniku. Nerovnováha nebo dysfunkce jsou důsledkem projevů působení rizik, 

která přerostla v krizový stav.“ 

I když z definice jasně vyplývá, že narušení rovnováhy je prvotní příčinou 

vzniku krize podniku, neznamená to, že v důsledku každého tohoto narušení musí 

dojít ke krizi. A jelikož k narušení rovnováhy dochází prakticky neustále, záleží 

na úrovni nerovnováhy (viz tab. 2.2). 
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ÚROVEŇ 

NEROVNOVÁHY 
CHARAKTER KRIZE 

kolaps podniku 
Krize vážně ohrožuje podnikové cíle a může dokonce vést 

k ukončení podnikatelské činnosti podniku. 

kriticky nestabilní 

prostor 

Již nastává krizová situace, která může dospět k ohrožení 

realizace podnikových cílů. 

problémový prostor 

Krize si vyžaduje rozhodnutí o eliminaci, které, pokud 

nevede k úspěchu, umožní růst nerovnováhy do „vyššího“ 

patra. 

stabilní prostor 

Krize nemusí být vůbec zaznamenána, její výskyt v této 

úrovni nezpůsobuje problémy a může se zvládnout běžnými 

rutinními postupy. 

Tab. 2.2 Úroveň nerovnováhy a charakter krize (upraveno dle Zuzák, Königová, 

2009) 

Krizí jsou pochopitelně nejvíce ohroženy firmy v odvětvích se silnou 

konkurencí (např. potravinářství nebo textilní průmysl). Rovněž záleží na velikosti 

ekonomického subjektu – ke krizi jsou obecně silně náchylné a často jí také podléhají 

malé a střední podniky. Zuzák a Königová (2009) spatřují důvod této náchylnosti 

především v nedostatku kapitálu a zkušeností, neboť nerovnováha mezi podnikem 

a jeho okolím také vzniká nevyužitím příležitosti podniku. Pokud tedy takovéto 

podniky chtějí uspět v konkurenci, přežít a odolávat krizím, musí vycházet ze svých 

předností. 

Nutno podotknout, že dle názoru některých autorů (viz Smejkal, Rais, 2010; 

Zuzák, 2008; Merna, Al-Thani, 2007) nelze krizi brát pouze jako hrozbu (možné 

ztráty), ale lze v ní vidět i výzvu či příležitost (možné zisky). Základní podmínkou 

pro využití krize jako příležitosti je ale její včasná identifikace. 

 

2.1.2 Přístupy ke krizovému řízení 

Jak uvádí Zuzák a Königová (2009), lze rozlišovat tři přístupy ke krizovému 

řízení podniku (viz obr. 2.1): 
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První přístup lze pojímat a nazývat jako krizové řízení v užším smyslu a je 

založen na řešení krize, která už nastala a byla identifikována. Takovéto krizové 

řízení má reaktivní charakter, neboť představuje souhrn zásad a nástrojů 

používaných vnitropodnikovým managementem a vlastníky za účelem zvládnutí 

krizové situace v podniku a jeho vyvedení do stavu normálního vývoje. 

Krizové řízení v nejširším smyslu začíná podstatně dříve, než lze krizi 

evidentně identifikovat a než se dostane do fáze rozhodující zlomu, dokonce ještě 

dříve, než krize nastane. Krizové řízení je v tomto druhém přístupu permanentním 

procesem, který zahrnuje preventivní opatření vedoucí k omezení vzniku krize 

s destruktivními účinky, vytváření systémů pro včasné identifikování krizového vývoje 

a systémů pro zmírnění dopadů krize a jejího rychlého a úspěšného zvládnutí. 

Nejužší pojetí krizového řízení, které představuje třetí možný přístup, je 

soustředěno na činnost správce konkurzní podstaty, který byl určen soudem, a cílem 

jeho činnosti je zhodnocení těch aktiv, která v neživotaschopném podniku zůstala. 

 

Obr. 2.1 Rozdílné přístupy ke krizovému řízení (Zuzák, Königová, 2009, str. 79) 
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Pro dřívější způsob pojímání krizového řízení (v užším smyslu) je tedy 

charakteristický reaktivní přístup, který spočívá v reakci na krizi a ve snaze vzniklou 

krizovou situaci zvládnout. Oproti tomu řízení rizik (rizikový management) 

představuje proaktivní přístup, který je založený na prevenci. 

V současné době se však stále více objevují názory zdůrazňující, že krizové 

řízení by mělo být chápáno v komplexnějším pojetí, tedy aby byl kladen důraz 

na prevenci již ve fázi přípravy podnikových aktivit, jejichž realizace může být 

potenciálně ohrožena. Při tvorbě krizového scénáře a krizového plánu 

je východiskem analýza rizik daného podnikatelského subjektu, která společně 

s dalšími dvěma kroky představuje proces řízení rizik v podniku (viz obrázek 2.2). 

 

Obr. 2.2 Zjednodušený proces tvorby krizového scénáře a krizového plánu (Zuzák, 

Königová, 2009, str. 86) 

I přes důležitost prevence však nelze opomenout význam procesu řízení rizik 

pro podnik, na což upozorňuje i dvojice Zuzák a Königová (2009). Krizové řízení 

i řízení rizik by se podle nich měly stát součástí podnikových činností každé 

organizace (v návaznosti na strategické řízení podniku). Tento způsob propojení 

proaktivního a reaktivního přístupu může napomoci podniku připravit se na hrozící 

nebezpečí, výrazně přispět k lepšímu zvládnutí krizové situace v podniku, díky 

čemuž dochází k možnosti snížení nákladů na odstranění negativních vlivů. 
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2.2 Riziko 

Se slovem riziko se setkáváme prakticky denně, neboť má vliv na každý 

aspekt lidského života. Riziko ohrožuje dosažení našich cílů, má potenciálně 

negativní dopad na naše činnosti a s určitou pravděpodobností můžeme 

předpokládat, že bude naše činnosti provázet. Znalost práce s riziky je jedním 

z klíčových předpokladů úspěchu, neboť vše v našem životě a především příležitosti, 

které jsou nám nabídnuty, jsou riziky doprovázeny. Rizika tedy musíme umět 

co nejlépe předvídat a řídit, nebo je mít alespoň pod kontrolou a jejich následky 

eliminovat.  

 Jak uvádí Merna a Al-Thani (2007, str. 5): „s rizikem žijeme každý den 

a učíme se řídit jeho vliv na naše životy. Ve většině případů je to prováděno 

nestrukturovanou činností, založenou na zdravém rozumu, příslušných 

vědomostech, zkušenostech a instinktu.“ 

2.2.1 Pojem riziko 

Pojem riziko je v dnešní době používáno v různých souvislostech 

a významech a skloňováno ve všech možných pádech. Ale jak vlastně tento pojem 

vznikl, co bylo a je pod ním chápáno? 

Smejkal a Rais (2010) uvádí, že riziko je pojem údajně pocházející 

ze 17. století, kde byl spojován s lodní plavbou a označovalo úskalí, kterému se 

plavci museli vyhnout. Později se jím vyjadřovalo „vystavení se nepříznivým 

okolnostem“.  

Ani dnes však neexistuje jedna obecně uznávaná definice a pojem riziko 

je definováno různě (viz Smejkal, Rais, 2010, str. 90): 

1. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

2. Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

3. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

4. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledků, odlišného od výsledku očekávaného. 

5. Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti.  

6. Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 
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7. Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

8. Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

9. Neurčitou spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

10. Střední hodnota ztrátové funkce. 

11. Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 

 

Jak již bylo řečeno, definic existuje celá řada, ale všechny mají společné tři 

prvky: 

- časový rámce, v němž se o riziku uvažuje, 

- pravděpodobnost výskytu události nebo událostí (hrozby, nebezpečí, obecně 

rizika) 

- míru závažnosti důsledků.  

 

V dnešní teorii rizika souvisí s hrozbou a obecně se jím rozumí nebezpečí 

vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání. 

 

2.2.2 Klasifikace rizik 

Rizik ovlivňujících podniky je velké množství, jsou velmi rozmanitá, a proto se 

mohou klasifikovat z mnoha různých aspektů. Výčet níže uvedených podnikových 

rizik (viz Zuzák, Königová, 2009) nemůže být v žádném případě vyčerpávající, je 

možné jej dále doplnit v závislosti na konkrétním podniku. Nutno podotknout, 

že jednotlivá rizika nelze striktně zařadit pouze do jedné kategorie, ale že dochází 

k vzájemnému prolínaní, z čehož vyplývá, že stejné riziko může být zároveň 

začleněno do více kategorií. 

Rizika se tedy mohou členit do těchto kategorií: 

- rizika výrobní, technická a technologická vyplývají z provozu technických 

zařízení například při zanedbání údržby, únavou materiálu nebo selháním 

obsluhy. Dochází tak k nabídce výrobků, které nemají požadované technické 

parametry, jsou vyráběny zastaralými technologiemi apod. 

- dodavatelská a odběratelská rizika se vyskytují přímo na straně dodavatele 

a odběratele (přenáší se a promítají do podniku) nebo vznikají zásahem „vyšší 
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moci“. Vyplývají z vazby na další podnikatelské subjekty nebo konečné 

zákazníky. 

- rizika ze změny vlastníků a fúzí se v posledních letech neustále zvyšují. 

- informační rizika vyplývají především ze selhání informačních systémů 

(výpadky počítačových sítí, technické závady na serveru apod.), zabezpečení 

dat (krádež, manipulace s daty, poškození dat) a softwaru před zneužitím 

(krádež firemního tajemství, know-how apod.) Dělí se proto do tří kategorií: 

datová, softwarová a hardwarová. 

- sociálně pracovní rizika, která se převážně odrážejí v jednání pracovníků 

podniku jako reflexe vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec a také pohledu 

obyvatelstva-zákazníků na podnik. 

- tržní rizika vyplývající přímo z podnikatelské činnosti směrem do okolí 

(zákazníci a konkurenti buď reagují nebo ne) a z obdobných podnikatelských 

činností konkurentů. V podstatě se trh nevyvíjí tak, jak podnik předpokládal 

nebo očekával, respektive aktivity podniku nenašly na trhu takovou odezvu, 

jakou očekával (dochází k ohrožení podnikových záměrů). 

- politická rizika vznikají změnou politických systémů nebo jejich chování, 

případně jednáním lidí v důsledku nesouhlasu s tímto politickým systémem. 

- legislativní rizika jsou dána nepříznivými změnami v legislativě. 

Podnikatelské subjekty se je snaží ovlivnit, tedy zmírnit jejich dopad na svou 

činnost například vytvořením výhodnějších podmínek pro sebe nebo 

zaměřením jejich působení na část konkurentů (dovozní přirážky aj.), a to buď 

individuálně nebo prostřednictvím zájmových sdružení. 

- živelní rizika vyplývají z přírodních katastrof, jež představují záplavy, 

zemětřesení, vichřice, lesní požáry, blesky, povodně, epidemie, sucha apod. 

- další rizika vznikají v důsledku rozhodování vlastníků a podnikového 

managementu, změn ve vlastnictví podniku a ve složení podnikového 

managementu, úmrtí vlastníka apod. 

Všechna tato uvedená i další možná identifikovaná rizika mohou představovat 

zdroj podnikové krize. 
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V teorii risk managementu se objevuje vymezení 10 prvků (principů) 

označovaných jako 10P (podle anglických výrazů), které reprezentují hlavní oblasti 

rizik, limitujících úspěch v podnikání. Považují se za ně: 

- předpoklady: umístění podniku, distribuční cesty, přístup k zákazníkům, 

- produkt: vlastnosti produktu nebo poskytovaných služeb, životní cyklus 

a módní trendy, použité materiály, kvalita, 

- nákup: přístup ke zdrojům, snadnost skladování, termíny splatnosti, náklady, 

- lidé: zaměstnanci podniku, jejich dovednosti a potřeby tréninku, motivace 

a angažovanost, 

- postupy: výrobní postupy, monitoring a kontrola, užívání standardů apod. 

- ochrana: pracovníků a dalších osob, majetku, zabezpečení dat 

a informačních systémů, 

- procesy: výrobní procesy, likvidace odpadu, technologie a nové materiály, 

- výkon: stanovené cíle, monitoring, nástroje jejich měření, 

- plánování: přístup k relevantním údajům, manažerské dovednosti, externí 

faktory a úroveň kontroly, krátkodobé a dlouhodobé plánování, investiční 

možnosti, 

- politika: řada politik, které podporují strategické plány firmy (viz Jeynes, 

2002). 

Všechny tyto prvky jsou ve vzájemné interakci a mají určitý dopad (někdy 

pozitivní a někdy negativní) na činnost podniku. Nikdy nemohou být eliminována 

všechna rizika ve všech oblastech. Při správném řízení mohou být ovšem dostatečně 

redukována a kontrolována, aby se zmírnila nebo rozložila. 

 

2.2.3 Žebříček hlavních rizik v roce 2009 

V souvislosti s hospodářskou krizí vzrostla nestabilita trhů a s ní 

i podnikatelská rizika, kterými se proto podnikatelé zabývají více než kdy předtím. 

Vyplývá to ze závěrů zprávy Business Risk Report společnosti Ernst & Young pro rok 

2009 zveřejněných na webových stránkách firmy2. 

                                                 
2
 http://www.ey.com/CZ/cs/Newsroom/News-releases/2009_Dopady_krize 
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Jak uvádí Jan Fanta (partner oddělení podnikového poradenství a řízení rizik 

Ernst & Young v České republice.): „Podnikatelská rizika se mění spolu s vnějšími 

podmínkami, proto je důležité, aby firmy zaujaly k rizikům, které jim hrozí, strategický 

přístup a dbaly na to, aby se jejich plány vyvíjely v souladu s aktuálním vývojem 

jejich prostředí. Podnikatelé by měly v souvislosti s dopady současné hospodářské 

situace hodnotit rizika nikoli jako oddělené, samostatné vlivy, ale jako vzájemně 

propojený celek.V nestálých dobách je taková sebekázeň potřebná víc než kdy 

jindy.“ 

Žebříček 10 hlavních rizik v roce 2009 (viz tab. 2.3) dokládá, že si firmy 

na celém světě uvědomují důležitost komplexní a důsledné strategie řízení rizik 

napříč všemi oblastmi. Za nejzávažnější podnikatelská rizika jsou považovány 

dopady úvěrové krize a celosvětová recese. Jak je patrno z tabulky 2.3, tato rizika 

odsunula z loňské první příčky např. regulaci a shodu se zákonnými požadavky. 

K významnému přehodnocení došlo například i u rizik týkajících se poměru rozložení 

vlivu mezi zavedenými a rozvíjejícími se trhy, zastaralých obchodních modelů nebo 

rizika ohrožující dobrou pověst. 

ŽEBŘÍČEK 10 HLAVNÍCH RIZIK V ROCE 2009 

Riziko 
Pořadí 

2009 

Pořadí 

2008 

Úvěrová krize 1. 2. 

Regulace a shoda se zákonnými požadavky 2. 1. 

Prohlubující se recese (kategorie obsahuje makroekonomické 

faktory vč. potíží firem generovat příjmy a snižovat náklady) 
3. - 

Radikální ekologizace 4. 9. 

Netradiční hráči (kategorie zahrnuje firmy vstupující na trh z 

příbuzných trhů nebo vzdálených lokací) 
5. 16. 

 Snižování nákladů 6. 7. 

Využití talentu 7. 11. 

Realizace aliancí a transakcí 8. 7. 

Zastaralost obchodních modelů 9. - 

Rizika ohrožující dobrou pověst 10. 22. 

Tab. 2.3 Žebříček 10 hlavních rizik v roce 2009 
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2.3 Řízení rizik 

O řízení rizik lze obecně říci, že vzniklo jako obrana proti nebezpečím 

ohrožujících podnikatelské subjekty. Tato obrana spočívá ve snaze rizika ovládat 

a rozhodovat o nich, aby bylo možno omezit nebo vyloučit dopady nepříznivých 

událostí na podnikatelské subjekty. 

Řízení rizik může být definováno jako jakýkoliv soubor činností, které 

provádějí jednotlivci nebo korporace, jejichž účelem je snaha změnit riziko, 

které vzniká v jejich oblasti podnikání (viz Merna, Al-Thani, 2007). 

Dle Chevaliera a Hirsche (1994) řízení rizik znamená: 

• kontrolu, při které je snahou rizika eliminovat, zmírňovat či přenášet jinam 

(čímž dochází k optimalizaci podnikových zdrojů), 

• předvídání: 

- finančních zdrojů nezbytných pro to, abychom mohli čelit dopadům rizik, 

- důsledků těchto rizik, 

• organizování důsledků rizik tak, aby jejich lidské, finanční a obchodní dopady 

byly pro podnik co nejméně skličující. 

 

Z pohledu krizového řízení lze použít následující vymezení: 

• Řízení rizik je v principu specifická, cílená a řízená aktivita s cílem 

minimalizovat možnost vzniku krize, tedy jde o snahu minimalizovat 

společenské ztráty plynoucí z existujícího nebo potenciálního (latentního) 

rizika (viz Antušák, Kopecký, 2008). 

• Řízení rizik se snaží o eliminaci krizí a nelze jej chápat pouze jako 

jednorázovou nebo periodickou aktivitu, ale jako permanentní činnost. V rámci 

ní jsou rizika nejen identifikována a popisována, ale i analyzována, 

vyhodnocována a kontrolována. Takovéto řízení rizik je součástí krizového 

řízení chápaného v širším pojetí3 (viz Zuzák, Königová, 2009). 

 

Problém při řízení rizik představuje omezená možnost podniku ovlivnit rizika, 

zvláště s ohledem na jejich vztah k budoucnosti a také v případě rizik pocházejících 
                                                 
3
 Blíže viz kapitola 2.1.2 této diplomové práce 
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z vnějšího prostředí. Tato rizika, jako je například působení přírodních živlů 

(hurikány, povodně aj.), legislativa, činnosti konkurence apod., může podnik ovlivnit 

jen minimálně, resp. může pouze provést opatření, kterými sníží jejich relativní dopad 

na činnost podniku. 

 

2.3.1 Etapy procesu řízení rizik v podniku 

Cíl řízení rizik je jednoznačný – musí dojít k identifikaci a analýze rizik 

specifických pro daný podnik a stanovení reakcí na ně vhodným a účinným 

způsobem. 

Teoretici i praktici rizikového managementu si řízení rizik rozdělují do několika 

fází (kroků, etap – již zde vznikají první diference). Mezi jednotlivými metodikami 

proto existují určité rozdíly, co se týče názvů, počtu i obsahu jednotlivých 

fází/kroků/etap.  

Pro účely této diplomové práce jsem si zvolila postup, který uvádí Merna a Al-

Thani (2007), kdy proces řízení rizik v podniku je tvořen těmito třemi etapami: 

- identifikace rizik, 

- analýza rizik, 

- odezva na riziko. 

Konkrétní obsahová náplň jednotlivých etap procesu řízení rizik je uvedena 

v následujících podkapitolách. 

 

2.3.1.1 Identifikace rizik 

V první etapě procesu řízení rizik v podniku je třeba důkladně identifikovat 

a popsat rizika, kterým podnik čelí a která jej mohou ohrozit i v budoucnu. 

Identifikace rizik neznamená jejich hodnocení nebo seřazení s ohledem na jejich 

důležitost, jde pouze o konstatování, která rizika mohou nastat. 

Je třeba si uvědomit, že není možné se omezit pouze na vnitřní rizika, 

vycházející ze samotného podniku, ale vzít v úvahu i rizika externí. Na to upozorňuje 

Čermák (2009), když zdůrazňuje, že před první etapou procesu řízení rizik je potřeba 

poznat samotnou organizaci a okolí, ve kterém se nachází (v podstatě udělat SWOT 
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analýzu). Důvodem je skutečnost, že z vnitřního a vnějšího prostředí pocházejí 

hrozby a příležitosti, které brání nebo naopak umožňují za použití vhodné strategie 

dosáhnout cílů organizace. 

Výsledkem této etapy je registr rizik, který obsahuje rizika, která mohou 

negativně ovlivňovat fungování a činnosti podniku, ať už se jedná o přírodní živly 

nebo rizika vyplývající z vlastní podnikatelské aktivity. V tomto registru by měla být 

jednotlivá rizika blíže charakterizována, pro jejich snadnější pochopení a správné 

vnímání, což je důležité pro další etapy procesu jejich řízení. 

Takovýto přehled o rizicích umožňuje podniku se na ně připravit a ne pouze 

reaktivně řešit vzniklé problémy, což bývá většinou neefektivní a může vést 

ke zbytečným ztrátám. 

Pro identifikaci rizik konkrétního podniku jsou rozhodující zejména znalosti 

a zkušenosti zaměstnanců daného podniku, kteří se podílejí na řízení jeho činností. 

Lze vycházet ze seznamu rizik sestavených podle literatury, dříve provedených 

průzkumů, rizika se mohou odvozovat od postavení na trhu, hospodářských 

výsledků, záměrů podnikatele apod. (viz Smejkal, Rais, 2010). 

Existuje mnoho metod, které lze k identifikaci rizik použít (viz Zuzák, 

Königová, 2009; Čermák, 2009; Kafka, 2009). Avšak jak tvrdí Merna a Al-Thani 

(2007), metoda není až tak důležitá, ale tato etapa řízení rizik je skutečně 

rozhodující. A určitý subjektivní přístup založený právě na zkušenostech, úsudku 

nebo intuici je s ohledem na nejistotu spojenou s riziky do jisté míry nevyhnutelný. 

 

2.3.1.2 Analýza rizik 

Jakmile jsou rizika identifikována, je potřeba vědět, jaký mají rozměr, neboť 

to je nutnou podmínkou pro rozhodování o riziku (pro volbu odezvy na riziko). 

V rámci analýzy rizika se tedy stanoví: 

- pravděpodobnost výskytu rizika (P), 

- dopad rizika neboli závažnost důsledků rizika (D), 

- výsledná míra rizika (R) jako součet ohodnocení pravděpodobnosti a dopadu 

rizika (metodika dle Smejkal, Rais, 2010), matematicky zapsáno takto: 

R = P + D (rovnice 2.1) 
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K hodnocení jednotlivých analyzovaných rizik je následně použita 

tzv. součtová matice rizik, do které budou zanesena jednotlivá identifikovaná rizika 

(příklad takovéto matice je na obrázku 2.3). Matice umožňuje získat přehled o rizicích 

a jejich síle. Což je, jak uvádí  Zuzák a Königová (2009), pro podnik důležité, neboť 

rizika se mohou stát ohnisky krize, které představují podnikové krizové situace. 

Ohrožení podniku je tím silnější, čím více ohnisek krize leží v matici ve směru vpravo 

nahoře. 

 

Obr. 2.3 Součtová matice rizik (Smejkal, Rais, 2010, str. 120) 

Rozmezí míry rizika je dáno velikostí škál pro hodnocení pravděpodobnosti 

výskytu rizika a jeho dopadu. Jak je patrno z obrázku 2.3, byly použity pětistupňové 

škály, a rozmezí je mezi hodnotami 2-10. Dle zmiňovaného obrázku pak můžeme 

rizika rozčlenit do jednotlivých skupin: 

- běžné riziko (míra rizika 2-4): dané riziko je možné akceptovat a dále 

jen monitorovat, potenciální ztráty mohou být pokryty stávajícími aktivy firmy nebo 

běžným příjmem, aniž by došlo k nepatřičnému finančnímu tlaku, 

- důležité riziko (míra rizika 5-7): riziko, u něhož je nutno přijmout adekvátní 

opatření, další provoz může vyžadovat například zapůjčení finančních prostředků 

nebo provedení jiné akce svým významem přesahují běžnou provozní činnost firmy 

(odprodej části aktiv), 
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- kritické riziko (míra rizika 8-10): riziko striktně vyžadující okamžité opatření, 

potenciální ztráty jsou takového řádu, že mohou vyústit až v bankrot či ve zrušení 

firmy. 

Dle různých autorů (Zuzák, Königová, Smejkal, Rais) největší problém 

nastává při stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika. Ne vždy totiž jsou (často 

ani nemohou být) k dispozici statistické údaje o četnosti výskytu rizik nebo krizových 

situací v minulosti. Jak navíc upozorňuje Zuzák (2008), i kdyby se pravděpodobnost 

působení rizika na základě minulosti dala stanovit, určitě nemusí stejná hodnota platit 

i pro budoucnost. 

Obdobně je to i u určení dopadu rizika. Důsledky rizika se projevují v různých 

oblastech podnikové činnosti. Jejich posouzení (rozsah škod) proto nelze omezit jen 

na přímé finanční škody, ale je třeba zahrnout i potenciální škody na lidských 

životech, zdraví, majetku, životním prostředí, image nebo dobré pověsti podniku atd. 

V případě obou charakteristik se může sice vycházet ze statistických 

metod, ale ve většině případů jejich stanovení závisí na kvalifikovaném odhadu 

a podléhá vlivu subjektivního úsudku expertů nebo zaměstnanců dané firmy. 

Jak poznamenává Tichý (2006), metody analýzy rizik nejsou nikde 

kodifikovány a vzhledem k rozmanitosti rizikologické problematiky vyvstává otázka, 

zda je to vůbec možné nebo zda by to bylo vůbec účelné.  

Jako základní hledisko pro rozdělení metod analýzy rizik může posloužit 

způsob vyjádření veličin, s nimiž se bude v analýze rizik pracovat. Lze tak rozeznat 

dva základní druhy metod: kvalitativní a kvantitativní metody. Používá se buď 

jeden z těchto dvou přístupů, nebo jejich kombinace (Smejkal, Rais, 2010). 

 

KVALITATIVNÍ METODY pátrají po tom, jak srovnat relativní významy rizik. 

Vyznačují se tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, například jsou: 

1. použity diskrétní škály: 

- obodování – určení stupně <1 až 10> 

- určení pravděpodobnosti <0; 1> 

2. určena slovně <malé, střední, velké; velmi nízké až velmi vysoké> apod.). 



 18 

Výsledkem kvalitativní analýzy rizika tedy není numerická hodnota. Numerické 

údaje nevyjadřují hodnotu nebo kvantitu veličiny, ale příslušnost do dané oblasti 

nebo pořadí rizika dle závažnosti. Tato analýza popisuje povahu rizika a pomáhá 

zlepšit pochopení rizika. 

Dle Čermáka (2009) je výhodou těchto metod jejich snadná proveditelnost 

a rychlost, neboť není nutné vyčíslovat finanční ztrátu a zkoumat statistiku výskytu 

rizik nebo rizikových událostí. Nevýhodou je však značná subjektivita chápání stupňů 

hodnocení nebo pojmů malý-velký, nízký-vysoký apod. 

 

KVANTITATIVNÍ METODY, jak je popisují Smejkal a Rais (2010), jsou 

založeny na matematickém výpočtu rizika, kdy se používá číselné ocenění jak 

v případě pravděpodobnosti výskytu, tak i při ocenění dopadu (obvyklé vyjádření 

ve finančních termínech, např. „tisíce Kč“). 

Pro podporu provádění těchto metod se obvykle používají speciální nástroje, 

často v podobě programů disponujících databází informací (případně expertních 

systémů obsahujících znalostní databázi), ve kterých je metodika a postup 

prováděné analýzy rizik již zpracován. Těchto nástrojů v současné době existuje celá 

řada. Pravděpodobně nejznámější je metodika CRAMM (CCTA Risk Analysis and 

Management Methodology), která se používá v oblasti bezpečnosti organizací 

a jejich informačních systémů. 

Výhodami těchto metod, jak uvádí například Čermák (2009) nebo Smejkal 

a Rais (2010) je silná podpora matematického aparátu a tedy snadná pochopitelnost, 

srozumitelnost a jednoznačnost. Výsledná rizika jsou vyjádřena ve spojité číselné 

škále a lze je snadno vyjádřit v penězích. Nevýhodou je skutečnost, že jsou 

náročnější na provedení, čas a prostředky. Rovněž zpracování výsledků často 

vysoce formalizovaným postupem může vést k nepostihnutí specifik posuzovaného 

subjektu. 

 

2.3.1.3 Odezva na riziko 

Výsledky předchozí etapy řízení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení 

organizace pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu nebo snížení 
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jejich dopadů. Vhodnost jednotlivých metod v dané situaci, kdy je metoda 

nejvýhodnější a nejméně nákladným způsobem snížení či eliminace rizik, určují 

charakteristiky rizika samotného. 

Management firmy má tedy možnost zásadním způsobem ovlivnit rizika 

a rozhodnout, která z nich mají být zadržena, která redukována a kterým je lepší se 

vyhnout. V reálném životě sice není rozdělení přístupu k rizikům tak jednoznačné, 

přesto k rozhodnutí o metodě zvládání rizika může napomoci vhodná vizualizace dat, 

která je dobrým vodítkem pro volbu metody.  

 

Obr. 2.4 Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě (upraveno 

dle Smejkal, Rais, 2010; Čermák, 2009). 

 

Jednotlivá identifikovaná a analyzovaná rizika se na základě určené 

pravděpodobnosti a dopadu zobrazí v jednom ze 4 kvadrantů. Umístění rizik v nich 

tak v podstatě předurčuje doporučenou metodu jeho zvládání (viz obr. 2.4). 

Je pochopitelné, že u všech rizik nemůžeme stanovovat jejich nápravu podle 

uvedené kategorizace. Pokud není jedna z charakteristik (pravděpodobnost nebo 

dopad) jasně kategorizována jako „vysoká“ nebo „mírná“, mohou být tyto zásady 

modifikovány úsudkem, zkušenostmi, analogií. Retence je například vyloučena tam, 

kde by došlo k porušení právních předpisů, například v oblasti bezpečnosti práce, 

ochrany osob a majetku, životního prostředí apod. (viz Smejkal, Rais, 2010). 
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Níže následuje popis jednotlivých metod, které lze použít jako odezvu 

na riziko, tedy jako metodu ke snížení rizik (viz Smejkal, Rais, 2010; Merna, Al-Thani, 

2007). 

1) Retence 

Retence rizik je pravděpodobně nejběžnější metodou řešení rizik. Spočívá 

v tom, že podnik ve většině případů proti rizikům nic nedělá. To však ještě 

neznamená, že se riziko obecně podcení nebo jednoduše zanedbá (i když k tomu 

občas dochází). Jak tvrdí Tichý (2006, str. 230), „jestliže se v rozhodování o riziku 

dojde k závěru, že nejméně nákladným opatřením je žádné opatření, je to zcela 

v pořádku a není to v rozporu s koncepcí managementu rizika.“  

Retence rizik, jejichž druhy ukazuje tabulka 2.4, je legitimní metoda řešení, mnohdy 

také nejlepší. Tuto tzv. „nulovou strategii“ si však může dovolit jen subjekt 

s finančními rezervami nebo zdroji úměrnými riziku (schopnost firmy nést ztrátu).  

DRUH 

RETENCE 
CHARAKTER RETENCE 

Vědomá  Riziko je rozpoznáno, ale nedojde k uplatnění nějakého nástroje 

proti riziku. 

Nevědomá  Riziko není rozpoznáno. 

Dobrovolná  Existence rizika je rozpoznána, ale dochází k tichému souhlasu 

s převzetím v něm obsažené ztráty (důvodem je neexistence 

atraktivnější varianty). 

Nedobrovolná Rizika jsou nevědomě zadržena nebo rizika nemohou být 

transferována nebo redukována nebo se mu nelze vyhnout. 

Tab. 2.4 Druhy retence rizik (upraveno dle Smejkal, Rais, 2010). 

2) Monitoring 

Pro pochopení významu monitoringu se třeba si uvědomit, že výše rizik 

se může měnit v čase a také že rizika neexistují izolovaně. Jak uvádí Čermák (2009), 

větší počet nízkých rizik pak může v konečném důsledku vést ke stejné škodě jako 

jedno kritické riziko. Všechna rizika však v praxi nelze monitorovat, proto by vždy 

měla existovat nějaká základní opatření. Jejich implementace by měla proběhnout 
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vždy, bez ohledu na aktuální výši rizika. Pro společnost je vždy důležité, 

aby nepodlehla mylnému dojmu, že pokud jsou její rizika v současnosti vnímána jako 

zanedbatelná, tak žádné opatření nasazovat nemusí. 

3) Redukce rizika 

Redukci lze obecně použít všude tam, kde se vyskytují rizika, jejichž frekvence 

výskytu je vysoká bez ohledu na to, zda způsobují malou nebo velkou ztrátu. 

Metody snižování rizika se mohou dělit do dvou skupin: 

- metody odstraňující příčiny vzniku rizika, jejichž cílem je preventivně působit 

tak, aby byl eliminován (nebo alespoň redukován) výskyt rizikových situací. 

Jak tvrdí Tichý (2006, str. 231), „prevence je vždy důležitou součástí 

managementu rizik (ne-li nejdůležitější).“ 

- metody snižující nepříznivé důsledky rizika (nepříznivých situací, kterým se 

můžeme vyhnout). 

Jelikož existuje mnoho metod snižování rizika, které nelze jednoznačně 

zařadit do výše uvedených skupin, jsou jednotlivé níže zmiňované metody uvedeny 

bez ohledu na uvedené členění. Mezi metody redukce rizika se řadí například: 

a) Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 

Transfer rizika patří mezi metody, pro něž je charakteristický defenzivní 

přístup k riziku (snižuje nepříznivé důsledky rizika). 

Mezi nejčastější způsoby přesunu rizika patří: uzavírání smluv, termínové 

obchody, leasing, odkup pohledávek (faktoring, forfaiting), akreditiv, inkaso, bankovní 

záruka atd., franšíza, pojištění – princip je z hlediska teorie rizik směna rizika velké 

ztráty (škody) za jistotu malé ztráty (pojistného). 

b) Diverzifikace 

I když se jedná o nejčastější metodu, kterou se ve firmách snižují nepříznivé 

důsledky rizika, je nutno si uvědomit, že přináší další náklady a nemusí být vždy 

garancí úspěchu. Základním cílem je rozložit riziko na co největší základnu, což je 

možno praktikovat prostřednictvím těchto přístupů: 
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- volba právní formy podnikání – patří mezi nejdůležitější rozhodnutí každé 

osoby, která se rozhodne podnikat (ručení za závazky u FO, v.o.s., k.s., s.r.o., 

a.s.); 

- rozšíření výrobního programu: vertikální diverzifikace, horizontální 

diverzifikace (rozšíření služeb), geografická diverzifikace (jiná země), 

diverzifikace dodavatelů, diverzifikace odběratelů. 

c) Pružnost firmy 

Tato metoda umožňuje eliminovat důsledky rizik (například spojených 

s poptávkou po výrobcích, s dostupností výrobních komponent atd.) v průběhu 

výroby nebo poskytování služeb. Je typická zejména pro úspěšné malé a střední 

firmy. Prvky pružnosti firmy lze nalézt nejen ve výrobě (respektive dodávání služeb 

firmy), ale také v organizační struktuře firmy, v systému jejího řízení atd. 

d) Sdílení rizika 

Podstatou této metody je princip, na jehož základě se riziko rozděluje mezi 

několik účastníků podnikatelské činnosti. Stupeň spolupráce obchodních partnerů 

může být odlišný, například: volné sdružení firem, strategické aliance, joint venture, 

bankovní konsorcium. 

e) Získávání dodatečných informací 

Tato metoda představuje jednu z nejdůležitějších metod snižování rizika 

v obchodním kontaktu firem, a to nejen v podnikatelské praxi. Firmy snižují obchodní 

riziko tím, že: získávají dodatečné informace o svých obchodních partnerech, 

své konkurenci a jejích dalších záměrech, provádějí marketingové průzkumy atd. 

f) Vytváření rezerv 

Tuto metodu snížení rizika v podnikání lze považovat za jednu ze základních. 

Rezervy představují aktiva, která jsou určena k použití za mimořádných okolností 

a jsou nejčastěji materiálové (hmotné) nebo finanční. Kromě toho existují účetní 

rezervy, které jsou předepsány legislativou (financování nákladů v budoucnosti). 
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4) Vyhýbání se rizikům 

I když vyhýbání se jakýmkoliv rizikům představuje jednu z metod řešení rizik, 

jedná se spíše o metodu negativní než pozitivní. Skutečnost, že s podnikatelskými 

aktivitami je vždy spjato riziko naznačuje, že tento přístup nelze obecně doporučit, 

protože dlouhodobé vyhýbání se riziku nemůže zabezpečit firmě růst. 

 

2.3.2 Význam řízení rizik 

V podnikatelském prostředí, které je značně turbulentní, můžou představovat 

důvody vedoucí organizaci k řízení rizik například tyto skutečnosti (viz Kafka, 2009): 

1. Legislativa přitvrzuje a stává se stále složitější 

- legislativa se stává stále rozsáhlejší, 

- legislativa je přísnější, 

- odhad rizika je obvyklý v mnoha oblastech legislativy (EU vyžaduje 

od společností pravidelný odhad rizika v oblastech jako je zdraví, bezpečnost, 

závazky plynoucí z činnosti a finance). 

2. Pojištění je stále dražší a hůře dostupné 

- pojištění už dávno není levná možnost volby, jak tomu bylo dříve, 

- neomezené pokrytí už také není dostupné, 

- pojišťovny vyžadují od svých klientů aktivní řízení jejich rizik, 

- pojištění nemůže pokrýt úplnou část ztráty, 

- vyplacení náhrady škody od pojišťoven může být pomalé, 

- mnoho aktiv nelze vůbec pojistit (ztráta dobrého jména a pověsti). 

3. Stanoviska zákazníků 

- zákazníci z řad podniků často chtějí přesunout právní zodpovědnost 

na dodavatele, 

- spotřebitelé jsou více soudní a neradi přijímají vadné výrobky (např. vadné 

zdravotnické výrobky), 

- akcionáři se daleko více obávají rizik (vyhledávání více informací ve výročních 

zprávách pojednávající o rizicích, kterým je společnost vystavena). 

4. Kritičtější hlasy veřejnosti 

-  veřejnost očekává vyšší standardy podnikové kultury, než tomu bylo dříve 

(kritika znečišťování ŽP, nebezpečných produktů a podnikové zpronevěry). 
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5. Postoje managementu 

- management se poučil z nezdarů jiných podniků (mediálně známé kauzy), 

- organizace se více profesionalizují včetně veřejného sektoru či neziskových 

organizací (předcházení haváriím je lepší než odstraňování jejich důsledků), 

- organizace se více globalizují, 

- rostoucí angažovanost subjektů soukromého sektoru ve státních podnicích 

(ústup státní moci z vedení státních podniků např. v dopravním průmyslu, 

zdravotnictví nebo energetice, vláda tak nebude zodpovědná za platbu 

nákladů způsobených vzniklou katastrofou). 

 

Každý podnik se realizací svých aktivit snaží o dosažení zisku prostřednictvím 

přiměřeného výnosu a optimálních nákladů. Skutečnost, že většina druhů rizik 

ve svém konečném důsledku vede k finanční ztrátě (jak ukazuje tabulka 2.5), zvyšuje 

důležitost a zájem o řízení rizik. 

 

Tab. 2.5 Důsledky nekontrolovatelného rizika (viz Kafka, 2009, str. 97) 
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O významnosti problematiky řízení rizik svědčí i řada studií a průzkumů 

týkajících se této oblasti. Takovýmto posledně uskutečněným průzkumem v České 

republice bylo dotazníkové šetření, které bylo realizováno firmou RPIC-ViP s.r.o. pod 

záštitou Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky (ASPAR CZ) 

a serveru www.risk-management.cz. Jeho účelem bylo zmapování stavu řízení rizik 

v podnicích a organizacích v České republice. Na základě analýzy a vyhodnocení dat 

získaných v průběhu února a března 2009 v 89 firmách lze konstatovat tyto 

skutečnosti: 

• V době šetření realizovalo řízení rizik 70,8 % organizací v České republice, 

ať již samy či ve spolupráci s externími odborníky. Zbylých 29,2 % 

respondentů svá rizika nijak neřídilo, přičemž 22,5 % respondentů uvažuje 

o řízení rizik do budoucna na základě zkušeností z právě probíhající 

hospodářské krize. Pouze 6,7 % z celkového počtu respondentů se vyjádřilo, 

že rizika neřídí a ani o tom do budoucna neuvažují. 

• Mezi nástroje řízení rizik patří nejčastěji intuitivní přístup (76,2 %), relativně 

četná je však také systematická identifikace rizik (42,9 %), nastavené 

systémy (36,5 %), krizové plány (33,3 %) a určení konkrétní osoby 

odpovědné za řízení rizik (23,8 %). 

• Význam je přisuzován nejen znalostem vlastních rizik organizací, ale také 

znalostem rizik jejich klientů4 (91 %), konkurentů (70,8 %) a dodavatelů 

(69,7 %), vzhledem k jejich vzájemné provázanosti a závislosti. Důležitost znát 

potenciální rizika odběratelů výrobků a příjemců služeb je pochopitelná, 

neboť pak podnik může lépe předcházet rizikům plynoucích ze snížení 

či dokonce přerušení odběrů produktu ze strany zákazníka. 

 

Závěr této studie je jasný: Ekonomická krize zvyšuje zájem firem o řízení rizik, 

protože si uvědomují nutnost rizika řídit a chápou toto řízení jako příležitost 

a konkurenční výhodu (podrobně viz Adásková, Balcar, 2009). 

                                                 
4
 Dle Edersheim (2008) má ve světe, v němž se klíčovou rozhodující silou stal zákazník, poznání 

zákazníka a spolupráce s ním obrovský význam. 
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„Nesrovnávejte se, 

změňte se…“ 

3 PŘEDSTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

3.1 Základní údaje 

 

Obchodní firma:  TWIGGY Salon, s.r.o. 

Sídlo:    Havířov, Podlesí, Dlouhá třída 1161/97, PSČ 736 01 

Identifikační číslo:  286 15 204 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do OR: 11. února 2010 

Jednatelé společnosti: Mgr., Bc. Daniela Kulhánková 

Žaneta Starzyczná 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Masérské, rekondiční a regenerační služby 

E-mail:   info@twiggysalon.cz 

info@kosmetickaakupunktura.cz 

Internetové stránky: www.twiggysalon.cz 

www.kosmeticka-akupunktura.cz 

 

3.2 Vznik a charakteristika 

TWIGGY Salon byl původně založen k 1.3.2009 jako 

sdružení fyzických osob Mgr., Bc. Danielou Kulhánkovou a Žanetou 

Starzycznou, které se později rozhodly pro změnu právní formy 

a k 11.2.2010 se staly jednatelkami nově vzniklé společnosti 

s ručením omezeným.  

TWIGGY Salon se stal prvním relaxačním a estetickým 

centrem na Moravě, které nabízí revoluční metodu zeštíhlení 

a korekci postavy. Kromě zeštíhlení si klienti mohou dopřát také 

například některou z exotických a luxusních masáží. 
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Estetické a relaxační centrum vzniklo na pomoc ženám, které neustále 

pochybují o dokonalosti své postavy a o svých křivkách. Každá žena chce vypadat 

mladě a štíhle co nejdéle – a je ochotna pro sebe hodně udělat (třeba i podstoupit 

sem tam nějaký estetický zákrok). Tuto touhu, snahu nebo cestu ke kráse vystihuje 

i používané heslo: "Tělo jako Twiggy, to je salon TWIGGY!". 

Činnost TWIGGY Salonu zajišťují výše zmiňované jednatelky společnosti 

(HPP, přičemž Žaneta Starzyczná je certifikovaný terapeut tradiční čínské medicíny), 

garant masérské, rekondiční a regenerační služby (HPP), masérka (DPP), obsluha 

na recepci (studentka na DPP) a uklízečka. 

 

3.3 Poskytované služby 

TWIGGY Salon představuje místo estetického, relaxačního a wellness požitku 

nejen pro ženy, ale i pro muže, kde je jim poskytována nadstandardní péče. 

Ta vychází nejen z profesionality, příjemného prostředí, ale také osobního přístupu 

zaměstnanců ke klientům, což bývá častým důvodem, proč se vrací. 

Základní nabídku tvoří: 

• Neinvazivní liposukce – KAVITACE 

Kavitace je moderní, bezbolestnou, bezpečnou a rychlou alternativou chirurgické 

liposukce. Ošetření přístrojem Green CaVITE Prestige je založeno na působení 

nízkofrekvenčního ultrazvuku a momentálně je nejefektivnějším prostředkem, 

jak se zbavit zejména tukových polštářků, které jsou velmi obtížně odstranitelné 

dietou či cvičením. Zákrok je pociťován jako hřejivá masáž, při které se zároveň 

odstraňuje celulitida a formuje postava. Břicho, stehna, hýždě, boky, kolena 

a předloktí mohou být konturovány bez anestézie, bez jizev a bez rekuperačního 

období. Pacienti mohou pokračovat okamžitě po léčbě v každodenním životě. 

Není zde žádná post-léčebná bolest nebo nepohodlí, pokožka zůstává 

nedotčena.  

Význam metody však nespočívá v pouhém odstraňování neestetických tukových 

ložisek a celulitidy, ale i ve zkvalitnění a zrychlení metabolismu a tedy celkové 

regeneraci a ozdravení organismu. 
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• Lymfodrenáž 

Lymfodrenáž aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy, které tvoří 

významnou součást imunitního systému a odpovídají za sběr a odplavování 

odpadních toxických látek z tělesných tkání. Má řadu pozitivních účinků na lidský 

organismus a metabolismus. Lymfodrenáž se provádí po kavitaci, aby uvolnila 

rozpuštěný tuk z těla a rozproudila metabolismus. 

 

• Masážní terapie a zábaly 

o Hot stones – masáž lávovými kameny 

o HERBAL SIAM - masáž bylinnými pečetěmi (detoxikační) 

o HOT CHOCOLATE – exotické ošetření pro tělo i smysly 

o Tuina – masáž tradiční čínské medicíny 

o Čínská Baby masáž 

o Baňkování 

o Lifting - manuální vyhlazovací masáž obličeje 

o Thalmarin - vyživující mořský zábal 

o Ceremony of gold – rituál z 24 karátového zlata. 

 

• Kosmetická akupunktura 

Kosmetická akupunktura je speciální oblast akupunktury, která se zaměřuje 

na zlepšení přirozeného vzhledu kůže, je rovněž známá jako akupunktura 

k omlazení obličeje. Představuje efektivní alternativu západních zákroků jako je 

botox, kolagenové injekce atd. Toto léčení /ošetření/ je část speciální oblasti 

Tradiční čínské medicíny /TCM/, která používá kombinaci akupunktury, Tuiny 

/akupresura prstem/, čínské bylinné medicíny a čínské dietní terapie. 

Od ostatních způsobů léčení se liší tím, že všechna ošetření jsou specifická 

pro konstituci klienta, metoda je založena na diagnóze TCM, kterou určuje tep, 

jazyk a diagnóza tváře. 

 

• Poradenství výživového poradce (zdarma k poskytované službě) 

• Prodej lymfatických a bylinných čajů. 
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Pro zajištění provozu v souladu s hygienickými předpisy a poskytování výše 

uvedených služeb TWIGGY Salon nakupuje: 

- drogistické zboží jako je ultrazvukový gel, papírové role a desinfekce (Žmolil, s.r.o.), 

- drogistické zboží jako jsou mycí prostředky, tekutá mýdla, hygienické potřeby apod. 

(SCHLECKER), 

- čokoládu, oleje, zábalové folie a další prostředky potřebné pro masáže (Gerard’s, 

výhradní distributor pro ČR), 

- čaje (Bylinářství U Chytré horákyně). 

 

3.4 Umístění, prostory a speciální vybavení 

Volba lokality, kde se bude TWIGGY Salon nacházet, patřila k základním 

strategickým rozhodnutím. Posuzována byla především výhodnost a atraktivnost 

daného místa. Optimálním řešením se stalo město Havířov, které představuje 

spádovou oblast Ostrava – Český Těšín – Karviná – Frýdek-Místek (vzdálenost vždy 

cca 20 km). Nutnou podmínkou byla rovněž výše nájmu, která je v tomto městě 

ve srovnání s jinými podstatně nižší, což bylo také rozhodující s ohledem na rozlohu 

salonu. Dostupnost parkovacích míst byla dalším kritériem, neboť většina klientů 

přijíždí z jiných měst. 

TWIGGY Salon se nachází v reprezentativní budově Csabi. V přízemí je GE 

Money bank a Kooperativa pojišťovna, v patře nad TWIGGY Salonem se nachází 

vyhlášená restaurace s terasou. Budova je situována naproti okresního soudu 

a Ředitelství policie Havířov. Ač by se to mohlo zprvu zdát bezvýznamné zmiňovat, 

že v téže budově jsou umístěny i 2 bankomaty (GE Money a Česká spořitelna), jejich 

přínos se záhy projevil. Jelikož se jedná o jediné bankomaty v širokém okolí, tvoří 

se u nich dlouhé řady lidí čekajících, až přijdou na řadu. Mnoho z nich právě 

při onom zdlouhavém čekání zaujal TWIGGY Salon, navštívili jej a často se oni nebo 

jejich známí stali klienty. 

Prostory TWIGGY Salonu rozkládající se na 140 m2 se vyznačují 

jednoduchým a moderním designem s důrazem na to, aby se klienti cítili příjemně 

a uvolněně. Na základě osobních zkušeností klientů lze konstatovat, 

že jednoznačnou předností oproti některým jiným konkurenčním centrům, je sociální 
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zařízení (včetně sprch pro použití např. po masáži nebo celotělovém zábalu) 

jako součást samotného salonu. 

Mezi speciální vybavení, které bylo pro provoz TWIGGY Salonu potřeba 

zakoupit, patřil: 

- přístroj pro kavitační léčbu Green CaVITE Prestige + pojízdný podstavec 

(dodavatel MEDILA spol. s r.o., celková pořizovací cena 523 619 Kč vč. DPH, nákup 

na leasing), 

- lymfodrenážní přístroj Lymfoven (20 000 Kč vč. DPH), 

- 3 masážní lůžka (celkem 20 000 Kč vč. DPH). 

 

3.5 Klienti a konkurence 

Posláním TWIGGY Salonu je pomáhat klientům na cestě do světa krásy 

a nikdy nekončícího mládí. V dnešní době již péče o vzhled není doménou pouze 

žen, přesto právě ony tvoří 2/3 klientely. Z hlediska věkové struktury jsou klienty 

nejčastěji osoby ve věku od 25 do 50 let (informace dle databáze klientů, která 

v současnosti čítá přes 500 osob). 

V době svého vzniku byl TWIGGY Salon v oblasti poskytování kavitační léčby 

v Moravskoslezském kraji, resp. na Moravě bez konkurence. Kavitaci poskytovalo 

jen pár středisek v Praze, a to za podstatně vyšší ceny a v mnohem méně 

atraktivním prostředí. Zájem o neinvazivní liposukci však dosáhl v České republice 

v posledních letech markantního nárůstu, na což samozřejmě zareagovala 

konkurence. Dle odhadu jednatelky společnosti se každý měsíc objeví 2-3 nová 

centra, která tuto službu poskytují. Přesto lze za relevantní trh TWIGGY Salonu 

považovat nejen Havířov a jeho blízké okolí (ze 2/3 je klientela z Ostravy), ale také 

celý Moravskoslezský kraj i další kraje (např. i Praha, protože s ohledem na ceny 

se vyplatí dojíždět). Mezi klienty se zařadila i řada osob ze Slovenska. 
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3.6 Self-promotion aktivity 

Jelikož je TWIGGY Salon orientován na poskytování služeb, je pro něj velice 

důležitý marketing. Význam marketingových aktivit roste především se zvyšujícím 

se počtem konkurentů. 

O tom, že význam aktivního boje proti konkurenci a zviditelňování se je vedení 

TWIGGY Salonu znám, svědčí řada realizovaných self-promotion aktivit, mezi něž 

patří například: 

- pravidelná inzerce (Program Ostrava, Radniční listy Havířov), 

- promočlánky (MF Dnes, Právo, WC posters - A4 reklama v 7 zařízeních v Havířově 

a Karviné), 

- inzerce v ročním katalogu Nevěsta (Svatební salon Paris), 

- reklama na internetu Seznam.cz, idnes.cz, 

- spotová kampaň v rádiích (Frekvence 1, Rádio Čas) 

- účast na veletrzích (např. Nevěsta nebo Zdravý životní styl - Výstaviště Černá louka 

v Ostravě), 

- cílené oslovení firem s nabídkou služeb - benefity na rekondiční služby (dokument 

„Nabídka firmám“). 

 

Dle jednatelky společnosti je marketing oblast, kam je reinvestováno nejvíce 

finančních prostředků TWIGGY Salonu, což je dobře patrné i z výše uvedeného 

výčtu. 
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4 APLIKAČNÍ ČÁST 

Aplikační část diplomové práce je zaměřena na identifikování a zhodnocení 

rizik, která ohrožují TWIGGY Salon, a zjištění, jak je těmto rizikům v současnosti 

předcházeno nebo jak jsou zmírňovány jejich negativní důsledky. Na základě těchto 

informací budou odhaleny případné nedostatky nebo rezervy a navrhnuta další 

možná opatření pro eliminaci rizik, která by mohla narušit stabilitu TWIGGY Salonu. 

 

4.1 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí podnikatelského 

subjektu 

Než se přistoupí k samotnému procesu řízení rizik, je třeba poznat daný 

podnikatelský subjekt a jeho okolí. Rizika, která mohou ohrožovat jeho stabilitu a vést 

k podnikové krizi, totiž představují jak jednotlivé vnitřní prvky podniku (lidé, technická 

zařízení), tak stále měnící se vnější okolí, které na podnik vytváří tlak. Právě ono 

okolí představuje hlavní faktor nerovnováhy podniku, protože je jen velmi malá 

možnost předvídat jeho vývoj do budoucna. 

Informace ke zhodnocení vnitřního a vnějšího okolí TWIGGY Salonu jsem 

získala na základě rozhovorů s jednatelkou společnosti a z internetových stránek 

hlavních konkurentů. 

 

4.1.1 Porterova analýza konkurenčních sil 

Porterova analýza konkurenčních sil představuje velmi užitečný a často 

využívaný nástroj analýzy vnějšího okolí podniku, ve kterém se sleduje, jak 

na podnik, resp. jeho stabilitu a pozici na trhu působí pět hlavních sil odvětví. 

Zákazníci 

TWIGGY Salon představuje místo estetického, relaxačního a wellness požitku 

nejen pro ženy, ale i pro muže, kde je jim poskytována nadstandardní péče. V oblasti 

služeb je vždy důležité znát své zákazníky – kdo jsou a jaká mají očekávání. 

K tomuto účelu slouží v TWIGGY Salonu nejen zavedená databáze klientů, ale také 
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interní dokument „Průzkum trhu“. Jeho prostřednictvím se TWIGGY Salon snaží 

získat co nejvíce informací pro pohodlí a spokojenost svých klientů, aby mohl nabízet 

co nejlepší služby. 

Databáze klientů TWIGGY Salonu v současnosti obsahuje přes 500 osob, 

z nichž 2/3 tvoří ženy, z hlediska věkové struktury jsou klienty nejčastěji osoby 

ve věku od 25 do 50 let. Z hlediska teritoria je klientela nejen z Havířova, 

kde TWIGGY Salon sídlí, ale ze 2/3 je z Ostravy a blízkého okolí, ale i vzdálenějších 

měst Moravskoslezského kraje, případně i jiných krajů. 

Klientelu tvoří jak jednotlivci (individuální klienti), kteří využívají služeb 

dle svých možností, tak firmy, které prostřednictvím nabízených programů (Program 

BeneFIT, BusinessFit nebo RelaxFit) mohou využít návštěv TWIGGY Salonu v rámci 

dárkových poukazů či slev domluvených s personalistou společnosti, poskytnutím 

masáží a dalších regeneračních a relaxačních služeb přímo ve firmě nebo jako 

vhodný doplněk pořádaných firemních akcí, seminářů, sportovních a vzdělávacích 

programů. Vyjednávací síla zákazníků je na nízké úrovni, zejména u individuálních 

klientů, kteří mohou spíše jen využít výhodných nabídek a balíčků (např. 2+1 

kavitace zdarma apod.). 

Dodavatelé 

Za strategické dodavatele TWIGGY Salonu lze považovat společnosti, 

od nichž byly nakoupeny přístroje pro kavitační léčbu a lymfodrenáž a jejichž servis 

je smluvně zajištěn. Mezi další dodavatele se řadí společnosti Žmolil, s.r.o. 

(drogistické zboží jako je ultrazvukový gel, papírové role a desinfekce), SCHLECKER 

(drogistické zboží jako jsou mycí prostředky, tekutá mýdla, hygienické potřeby 

apod.), Gerard’s, výhradní distributor pro ČR (čokoláda, oleje, zábalové folie a další 

prostředky potřebné pro masáže), Bylinářství U Chytré horákyně (sortiment bylinných 

a dalších čajů). Tyto společnosti dodávají prostředky potřebné pro zajištění provozu 

TWIGGY Salonu v souladu s hygienickými předpisy nebo nutné pro samotné 

poskytování služeb. Jejich vyjednávací síla je poměrně malá, protože poskytovatelů 

nabízejících podobný sortiment je na trhu celá řada a přechod k jinému dodavateli 

v případě nespokojenosti nebo problémy s dodávkami lze realizovat bez větších 

problémů.   
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Konkurenti v odvětví 

V době svého vzniku byl TWIGGY Salon v oblasti poskytování kavitační léčby 

v Moravskoslezském kraji, resp. na Moravě bez konkurence. Kavitaci poskytovalo jen 

několik středisek v Praze, a to za podstatně vyšší ceny a v mnohem méně 

atraktivním prostředí. 

Za největší soupeře TWIGGY Salonu lze považovat firmy nabízející služby 

péče o tělo, zaměřené především na tvarování postavy a poskytování masáží, 

z Havířova a blízkého okolí. Patří mezi ně například tato studia a centra: 

 

  Renáta Psonoková - SB Studio (Havířov-Podlesí) 

Studio nabízí v oblasti neinvazivní korektivní dermatologie 

ultrazvukovou liposukci (přístroj Ultracontour), zeštíhlení 

i tvarování postavy, lymfodrenáže, laserové odstranění žilek 

a pigmentových skvrn, permanentní epilaci IPL, zpevňování poprsí, vyhlazování 

vrásek (lifting), dermabraze. 

 

  Lenka Kožušníková – STUDIO SILUETA (Havířov-

Město) 

Toto studio nabízí vytvarování postavy pomocí těchto 

strojů: 

VacuShape 2x! - odbourávání přebytečného tuku a celulitidy v podtlakové komoře 

EasyTone - rekondiční křesla zaměřená na tvarování postavy 

Fitvibe - vibrační plošina vyvolávající automatické zapojení svalových vláken a tím 

intenzivní tvarování postavy 

Bodyroll  2x! - cílená hluboká intenzivní masáž válečky na odbourávání celulitidy 

a podkožního tuku 

Pneuven Relax - multifunkční přístroj pro příjemnou a efektivní tlakovou lymfodrenáž 

s možností doplnění o skořicový nebo břečťanový zábal 

Inbody - speciální váha pro měření tuků, svalů a vody v jednotlivých částech těla. 
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Martin Machů, DiS. - Studio Beauty Body (Karviná-

Fryštát) 

Studio Beauty Body ve spolupráci s estetickou klinikou 

ASKLEPION pod vedením doc. MUDr. Romana Šmuclera, 

CSc. nabízí jedinečné řešení pro nadváhu, celulitidu 

a ochablou pokožku pomocí ultramoderního přístroje z epidermologie AEROSONIC. 

 

FÉNIX - centrum tvarování postavy, s.r.o. (Karviná-Fryštát) 

Studio je zaměřeno na tvarování postavy, odbourávání 

podkožního tuku a celulitidy za pomocí těchto speciálních 

strojů: 

TriPollar (liposukce bez jehel a skalpelu) 

Vacushape (odbourání podkožního tuku a celulitidy v podtlakové komoře) 

Body Roll (cílená hluboká intenzivní masáž válečky na odbourání celulitidy 

a podkožního tuku) 

Easytone (rekondiční křesla zaměřená na tvarování postavy) 

Fitvibe (vibrační plošina řízená počítačem vyvolávající automatické zapojení 

svalových vláken a tím intenzivní tvarování postavy). 

Poskytuje rovněž masáže (klasická, aromamasáž, baňkování, reflexní masáž plosky 

nohou, masáž horkými lávovými kameny, olejová masáž proti celulitidě, čokoládová 

masáž, Indická olejová masáž hlavy). 

 

TM-studio (Ostrava-Moravská Ostrava) 

 

Studio nabízí tyto služby: 

Kavitace - liposukce  (ošetření přístrojem Green Cavite Prestige) 

Klasické, čokoládové a medové masáže  

Rekondiční a rehabilitační cvičení (7 rekondičních a rehabilitačních stolů poháněných 

elektromotorem) 

"BodyRoll" - válečkový masážní přístroj 

Kosmetika (ošetření pleti, laserové ošetření, prodlužování řas, masáže)  

Ostatní prodej (prodej dárkových poukazů, prodej formujícího mikromasážního 

prádla). 
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 Ing. Denisa Přeliášová – Studio BELEZA 

(Ostrava-Mariánské Hory) 

Studio je výlučně zaměřené na provádění neinvazivní liposukce prostřednictvím 

přístroje značky Green CaVITE Prestige a přístrojové lymfodrenáže. 

Konkurenční rivalita je na vysoké úrovni s ohledem na rozsah a totožnost 

poskytovaných služeb. Z výše uvedeného popisu u jednotlivých konkurentů je však 

patrné, že nejmodernějším vybavením pro neinvazivní liposukci (přístroj Green 

CaVITE Prestige) disponují zatím pouze studia v Ostravě. Což je pro TWIGGY Salon 

sice pozitivní skutečnost, ale na druhou stranu mohou představovat tato studia 

hrozbu, neboť velká část klientů TWIGGY Salonu je právě z Ostravy. Rozhodujícím 

faktorem při poskytování služeb se však nestává jen moderní vybavení a široká 

nabídka, ale také prostředí a přístup zaměstnanců ke klientům, které působí 

na spokojenost a celkový požitek z poskytovaných služeb. 

Rivalita nových konkurentů 

Hrozba nově vstupujících firem do oblasti služeb zaměřených na péči o tělo 

je poměrně vysoká. V současnosti uspěchaný život, nezdravý životní styl, stres, 

sedavá zaměstnání a neaktivita přivádí stále více lidí do estetických a relaxačních 

salonů a studií. Zájem o neinvazivní liposukci dosáhl v České republice v posledních 

letech markantního nárůstu. Dle odhadu jednatelky společnosti se každý měsíc 

objeví 2-3 nová centra, která tuto službu poskytují. Jednou z největších překážek 

jsou samozřejmě pořizovací náklady přístrojů. Přestože je TWIGGY Salon na trhu 

relativně nováčkem, prostřednictvím cílených a účinných self-promotion aktivit 

a vstřícného přístupu ke klientům dokázal zaujmout, přilákat klienty a vytvořit 

si dobrou pozici na trhu. 

Substituční výrobky nebo služby 

Hrozba substitučních výrobků a služeb existuje a je na poměrně vysoké 

úrovni, zejména co se týče současného trendu neinvazivní liposukce. Substituci 

představují jiné druhy liposukce5 (tumescentní, klasická) nebo neinvazivní liposukce 

za využití různých metod a přístrojů (Accent; Ultrazvuková lipolýza – přístroje 

Ultracountour, Ultrashape, Novashape; Spa RF; Tripollar; Velashape; Liposonix; 
                                                 
5 Obecně se liposukce dělí na invazivní (dochází k zásahu do integrity lidské kůže) a neinvazivní. 
Podrobnější informace o liposukci a jejím dělení je možno získat na www.plasticka-chirurgie.info. 
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Cellu M6). TWIGGY Salon si zajistil náskok před konkurencí nákupem v současnosti 

nejmodernějšího a nejefektivnějšího přístroje Green CaVITE Prestige. Vývoj nových 

technologií však neustále směřuje kupředu a nabízí nové možnosti, což může 

v budoucnu dát příležitost konkurenci udělat ten krok vpřed a nechat TWIGGY Salon 

za sebou, ale s tím se v dnešní době musí počítat. 

 

4.1.2 SWOT analýza 

Podstatou SWOT analýzy je zhodnotit vnější i vnitřní prostředí podniku 

poskytnutím přehledu o faktorech, které na podnik a jeho činnost působí. Níže 

je uveden seznam faktorů ovlivňujících TWIGGY Salon (řada z nich je odvozena 

z Porterovy analýzy konkurenčních sil), zařazených dle metodiky SWOT analýzy 

do čtyř charakteristických skupin. 

Silné stránky (S): 

o výhodné umístění podniku, 

o moderní vybavení, 

o příjemné prostředí, 

o kvalita poskytovaných služeb, 

o profesionální personál, 

o zájem o klienty a jejich potřeby, 

o stálá klientela, 

o dobrá pozice na trhu, 

o účinné self-promotion aktivity, 

o poměrně nízký nájem vzhledem k umístění podniku. 

Slabé stránky (W): 

o začínající společnost, 

o relativně vysoké fixní náklady (leasing + nájem), 

o dostupnost kapitálu. 
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Příležitosti (O): 

o rozšíření nabídky služeb (udržení stálých a získání nových klientů), 

o posilování pozice na trhu prostřednictvím cílených a účinných self-promotion 

aktivit, 

o členství v některém profesním oborovém a odvětvovém sdružení, 

o využití podpory pro rozvoj malých a středních podniků (programy 

financované ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu, finanční 

prostředky komerčních bank, soukromých investorů aj.). 

Hrozby (T) 

o dominantní podíl tržeb z kavitace na celkových tržbách (cca 90 %), 

o legislativní změny, 

o nárůst konkurence, 

o rozšiřování nabídky konkurence, 

o nepříznivá cenová politika konkurence, 

o rozvoj nových technologií. 

 

4.2 Řízení rizik ve vybraném podnikatelském subjektu 

4.2.1 Identifikace rizik 

Vodítkem pro identifikaci rizik, kterým TWIGGY Salon čelí, byla klasifikace 

rizik uvedená v teoretické části této diplomové práce, východiskem pak byly 

poskytnuté informace o TWIGGY Salonu a interní dokumenty, návštěva TWIGGY 

Salonu a především rozhovory s jednatelkou společnosti. Díky nim jsem získala 

ucelený pohled na činnost TWIGGY Salonu a hlavně cenné podněty pro identifikaci 

možných rizik z osobních zkušeností a podrobných znalostí jeho provozu. Rovněž 

provedená Porterova a SWOT analýza poskytla cenné výstupy pro tuto etapu 

procesu řízení rizik. 

Pro přehlednost jsem sestavila tabulka 4.1 shrnující identifikovaná rizika, 

včetně jejich typu dle uváděné klasifikace rizik, jejich stručné charakteristiky 

a opatření, která jsou v TWIGGY Salonu v současnosti realizována pro jejich 

prevenci nebo snížení.
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Riziko Typ rizika Popis rizika Stávající opatření proti riziku 

Změna zákonů a 

jiných předpisů 

legislativní Riziko, že v průběhu existence TWIGGY Salonu 

dojde ke změna zákonů a předpisů, kterými se musí 

řídit. 

- sledování změn legislativy 

- okamžitá reakce v případě změny 

Konkurence tržní Riziko nárůstu nové konkurence nebo ohrožení 

stávající konkurencí. 

- sledování počtu a aktivit konkurence 

- aktivní soupeření s konkurencí 

především cílenými marketingovými 

aktivitami (např. dokument „Nabídka 

firmám“6) 

- interní dokument „Průzkum trhu“7 

Nespokojenost 

klientů 

tržní, 

sociálně-

pracovní 

Riziko nespokojenosti klientů především z pohledu 

přístupu zaměstnanců TWIGGY Salonu ke klientům, 

ale také rozsahu či kvality poskytovaných služeb 

nebo informovanosti klientů o službách.  

Zajištění odpovídajícího přístupu 

zaměstnanců ke klientům a 

informovanosti klientů prostřednictvím 

těchto interních dokumentů: 

- „Náplň práce v TWIGGY Salonu“8 

- „Kavitace – instrukce a doporučení“9 

- „Provozní řád regeneračních a 

rekondičních služeb“10 

- „Průzkum trhu“ 

                                                 
6 Příloha č. 6 této diplomové práce 
7 Příloha č. 5 této diplomové práce  
8 Příloha č. 1 této diplomové práce 
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Ohrožení 

zdraví klientů 

tržní, 

sociálně-

pracovní 

Riziko způsobené především samotnými klienty, ale i 

neadekvátním postupem zaměstnanců při poskytování 

služeb.  

Pojištění odpovědnosti 

Ošetřeno těmito interními dokumenty: 

- „Formulář kavitační léčby“11 

- „Náplň práce v TWIGGY Salonu“ 

- „Provozní řád regeneračních a 

rekondičních služeb“ 

- „Kavitace – instrukce a doporučení“ 

Požár majetkové Riziko, že v prostorách TWIGGY Salonu vypukne požár, 

ať už z nedbalosti zaměstnanců nebo z důvodu 

technických závad na elektrickém, příp. jiném zařízení 

apod. 

- preventivní kontroly zařízení, jejichž 

závady mohou způsobit vznik požáru 

- instruktáž zaměstnanců o protipožární 

ochraně, resp. prevenci, vč. možností 

zamezení rozšíření požáru 

- instalované hasicí přístroje 

Krádež majetkové Riziko, že dojde k odcizení majetku TWIGGY Salonu, 

především v době mimo provozní hodiny. 

- bezpečnostní zámek 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
9 Příloha č. 4 této diplomové práce 
10 Příloha č. 2 této diplomové práce 
11 Příloha č. 3 této diplomové práce 
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Poškození majetku – 

neúmyslné (vytopení 

prostor) 

majetkové Riziko poškození vybavení a prostor TWIGGY Salonu způsobeného 

v důsledku havárie (např. vytečení mrazáků) u podnikatelského 

subjektu umístěného o patro výše ve stejné budově jako TWIGGY 

Salon. 

není 

Poškození majetku – 

úmyslné (vandalství) 

majetkové Riziko, že dojde k poškození majetku TWIGGY Salonu, především 

mimo provozní hodiny. 

není 

Porucha přístroje pro 

kavitační léčbu 

technické Riziko nefunkčnosti přístroje, ať už jeho mechanickým poškozením, 

z důvodu výrobní vady, únavy materiálu apod. 

- pojištění přístroje  

- servis do 24 hodin 

- instruktáž 

zaměstnanců o 

manipulaci s přístrojem 

 

Tab. 4.1 Identifikovaná rizika ohrožující TWIGGY Salon 
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Pro analýzu rizik je důležité pochopení jednotlivých výše vyjmenovaných rizik 

především s ohledem na opatření proti nim, neboť ta jsou jedním z faktorů, které 

se berou v úvahu při stanovování pravděpodobnosti výskytu rizika. Proto uvádím 

bližší popis těch rizik, jejichž opatření jsou zakotvena v interních dokumentech, které 

jsou sice součástí příloh této diplomové práce, ale považuji za relevantní alespoň 

stručně popsat konkrétní kroky, jak se těmto rizikům v praxi přechází. 

 Konkurence bývá obvykle chápána jako něco negativního, s čím 

se podnikatelský subjekt potýká. Vždy je dobré mít přehled o své konkurenci a umět 

stanovit aktivity pro efektivní boj s ní. Ke snížení rizika konkurence v TWIGGY 

Salonu slouží mj. dokument „Průzkum trhu“, který vyplňují klienti. V podstatě se jedná 

o krátký dotazník, jehož otázky jsou zaměřeny například na to, koho klienti považují 

za konkurenci TWIGGY Salonu, odkud se o salonu dozvěděli, které noviny čtou nebo 

jaké rádio poslouchají. Na základě odpovědí pak může TWIGGY Salon použít účinné 

marketingové nástroje jako opatření proti konkurenci. 

Na konkurenci se však může pohlížet jako na určité pozitivum nutící subjekt 

k aktivitě, která mu může napomoci využít určitou tržní příležitost. Příkladem 

takovéhoto proaktivního opatření TWIGGY Salonu proti konkurenci je dokument 

„Nabídka firmám“. Jedná se o cílené oslovení firem s nabídkou na využití jeho 

služeb, ať už formou univerzálních dárkových poukazů jako možnosti čerpání 

zaměstnaneckých benefitů nebo poskytnutím masáží a dalších regeneračních 

a relaxačních služeb přímo ve firmě. A právě tato aktivita může být to, co udrží 

TWIGGY Salon krok před konkurencí. 

Riziko nespokojenosti klientů především z pohledu přístupu zaměstnanců 

TWIGGY Salonu ke klientům, ale také rozsahu či kvality poskytovaných služeb nebo 

informovanosti klientů o službách, je ošetřeno v níže uvedených interních 

dokumentech. 

„Náplň práce v TWIGGY Salonu“ se snaží riziko nespokojenosti klientů snižovat 

prostřednictvím těchto konkrétních zásad a opatření: 

• Dodržovat profesionální přístup tzn. být usměvavá a neustále komunikovat 

s klientem, být empatická a mít zájem o klienta. Nezatěžovat klienty svými 

problémy - pamatujte, že si zde přišli odpočinout. 
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• Během kavitace je osobní telefon v tichém režimu a platí zákaz odepisování 

na SMS. 

• Po absolvování kavitace je nutné poučit klienta o dodržování zásad zdravého 

životního stylu. 

• Nutno upozornit klienta, aby během kavitace ležel uvolněně, tj. aby neměl 

stažené svalstvo, protože kavitace pak má menší účinek! 

„Kavitace – instrukce a doporučení“ slouží k zajištění spokojenosti klientů 

poskytnutím podrobných informací o kavitaci obecně, o kontraindikacích, vedlejších 

účincích, léčebných výsledcích i potřebné detoxikační kůře po absolvování kavitační 

léčby. 

„Provozní řád regeneračních a rekondičních služeb“ zakotvuje zásady 

pro spokojenost klientů využívajících především masáže. Jedná se zejména 

o hledisko pořádku a čistoty (dezinfekce), jednorázové poskytování prádla 

a používání pracovních oděvů zaměstnanci, aby se klienti v TWIGGY Salonu cítili 

vždy příjemně. 

„Průzkum trhu“ představuje nástroj k získání informací pro zajištění pohodlí klientů 

a jejich spokojenosti. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se v podstatě o dotazník, kde 

jsou otázky zaměřeny mj. na to, které služby klientům v TWIGGY Salonu chybí, co by 

zlepšili nebo zda mají nějaké další připomínky.  

Riziko ohrožení zdraví klientů může být posuzováno z hlediska jeho 

původce – zda je způsobené samotnými klienty nebo zaměstnanci neadekvátním 

postupem při poskytování služeb. V obou případech má TWIGGY Salon snahu toho 

riziko minimalizovat prostřednictvím interních dokumentů. 

„Formulář kavitační léčby“ má tomuto riziku předcházet především prostřednictvím 

„Zdravotního dotazníku“, který vyplňuje klient a měl by mu věnovat zvýšenou 

pozornost a nezamlčet žádnou skutečnost, protože to může mít neblahý vliv na jeho 

zdraví. Dotazník je zaměřen na onemocnění klienta v minulosti i současnosti (krevní 

onemocnění, diabetes, epilepsie aj.) a také na léky, které v současnosti užívá 

(např. antikoagulanty nebo i běžný aspirin apod.). 
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„Kavitace – instrukce a doporučení“ slouží k zajištění dostatečné informovanosti 

klientů především o kontraindikacích kavitace, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví.  

 

„Náplň práce v TWIGGY Salonu“ je interním dokumentem, který se snaží riziko 

ohrožení zdraví klientů snižovat prostřednictvím těchto konkrétních zásad a opatření: 

• Během kavitace zaměstnanec neodchází od klienta (pokud to není nezbytně 

nutné). 

• Během kavitace je osobní telefon v tichém režimu a platí zákaz odepisování 

na SMS. 

• Po absolvování kavitace je nutné poučit klienta o dodržování zásad zdravého 

životního stylu. 

„Provozní řád regeneračních a rekondičních služeb“ obdobně jako předchozí 

dokument stanovuje určité zásady a opatření, aby se přecházelo ohrožení zdraví 

klientů především při poskytování masáží, jako jsou například tato: 

• Při sestupování z masérského stolu musí být masér přítomen u stolu 

a případně pomoci klientovi, aby nedošlo k úrazu. 

• Prádlo je poskytováno pro každého klienta jednorázově, opakované použití 

je nepřípustné. 

• Pro každého klienta se používají čistě umyté a vydezinfikované nástroje 

(masážní válečky, baňky apod.). 

• Provozovna i všechny ostatní prostory musí být udržovány v dokonalém 

pořádku a čistotě. 

• Do masérny nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění, 

zejména záněty dýchacích cest, se zvýšenými teplotami, kašlem, bolestmi 

hlavy, rýmou, průjmem, malátností, dále osoby nemocné hnisajícími 

nebo krvavými ranami apod. 

• Není povolen vstup osobám trpícím přenosnými nemocemi či bacilonosičům, 

jakož i osobám, v jejichž okolí se vyskytuje přenosná nemoc. Rovněž není 

povolen vstup osobám zahmyzeným, podnapilým či pod vlivem omamných 

látek (drog), rovněž osobám špinavým. 
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4.2.2 Analýza rizik 

Pro tuto etapu procesu řízení rizik TWIGGY Salonu jsem použila kvalitativní 

metodu analýzy rizik, pro kterou je charakteristické, že numerické údaje nevyjadřují 

hodnotu nebo kvantitu veličiny, ale příslušnost do dané oblasti. Každé z rizik 

identifikovaných v předcházejícím kroku bude hodnoceno z hlediska 

pravděpodobnosti jeho výskytu – P (tab. 4.2) a jeho dopadu – D (tab. 4.3). 

Pro potřeby analýzy rizik jsem zvolila čtyřstupňové škály umožňují přesnější 

hodnocení sledovaných veličin a vyhnutí se středním (neutrálním) hodnocením.  

Stupeň Pravděpodobnost výskytu rizika (P) 

1 výjimečně možný výskyt rizika 

2 běžně možný výskyt rizika 

3 častý výskyt rizika 

4 vysoce pravděpodobný výskyt rizika 

Tab. 4.2 Stupnice pro pravděpodobnost výskytu rizika 

 

Stupeň Dopad rizika (D) 

1 malá dopad rizika 

2 významný dopad rizika 

3 vysoký dopad rizika 

4 nepřijatelný dopad rizika 

Tab. 4.3 Stupnice pro velikost dopadu rizika 

 

Výsledná míra rizika je určena dle rov. 2.1 jako součet ohodnocení 

pravděpodobnosti a dopadu rizika (viz tab. 4.4). 
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Riziko P D 
Míra rizika 

(P+D) 

Změna zákonů a jiných předpisů 1 1 2 

Konkurence 4 2 6 

Nespokojenost klientů 2 2 4 

Ohrožení zdraví klientů 1 3 4 

Požár 1 3 4 

Krádež 1 2 3 

Poškození majetku – neúmyslné (vytopení prostor) 2 2 4 

Poškození majetku – úmyslné (vandalství) 2 1 3 

Porucha přístroje pro kavitační léčbu 1 3 4 

Tab. 4.4 Výsledné míry jednolitých identifikovaných rizik 

Ke zhodnocení jednotlivých rizik z hlediska jejich závažnosti pro TWIGGY 

Salon poslouží součtová matice rizik (tabulka 4.5). Ta rozdělí identifikovaná rizika 

na běžná, důležitá a kritická. 

4 5 6 7 8

3 4 5 6 7

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

pravděpodobnost výskytu rizika (P)

d
o

p
ad

 r
iz

ik
a 

(D
)

 

Legenda:

běžné riziko (míra rizika 2-3)

důležité riziko (míra rizika 4-6)

kritické riziko (míra rizika 7-8)  

Tab. 4.5 Součtová matice rizik pro TWIGGY Salon (upraveno dle metodiky Smejkal, 

Rais, 2010) 
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Riziko 

Míra 

rizika 

(P+D) 

Změna zákonů a jiných předpisů 2 

Konkurence 6 

Nespokojenost klientů 4 

Ohrožení zdraví klientů 4 

Požár 4 

Krádež 3 

Poškození majetku – neúmyslné (vytopení prostor) 4 

Poškození majetku – úmyslné (vandalství) 3 

Porucha přístroje pro kavitační léčbu 3 

Tab. 4.6 Rozdělení jednolitých rizik dle závažnosti 

Z tabulky 4.6 je patrné, že žádné z identifikovaných rizik není bráno 

jako vážně ohrožující činnost a stabilitu TWIGGY Salonu, jež by mohlo vyústit v jeho 

bankrot, a bylo by proto označeno za kritické. Jako běžná rizika jsou vnímána ta, 

která souvisí s legislativou, krádežemi a vandalstvím. Jak je popsáno v teoretické 

části této diplomové práce, tuto skupinu rizik lze akceptovat a jen monitorovat. 

Za důležitá byla označena rizika týkající se konkurence, klientů (jejich nespokojenosti 

a ohrožení zdraví), poruchy přístroje pro kavitační léčbu a poškození majetku 

TWIGGY Salonu ať už požárem nebo vytopením prostor. U těchto rizik je dle 

doporučení teoretiků i praktiků řízení rizik nutno přijmout adekvátní opatření, 

což s sebou může často přinášet velké finanční výdaje. 

4.2.3 Odezva na riziko 

V poslední etapě procesu řízení rizik dochází k volbě odezvy na riziko. 

Jednotlivá identifikovaná a analyzovaná rizika ohrožující TWIGGY Salon jsou 

zanesena dle stanovené pravděpodobnosti a dopadu do jednoho ze čtyř kvadrantů, 

pozice rizik (v podstatě jejich charakteristiky) tak předurčují metodu zvládání rizik 

(viz tabulka 4.7). 

Samozřejmě tato kategorizace je pouze vodítkem pro volbu odezvy na riziko 

a nemusí být striktně dodržena. Volba závisí na mnoha okolnostech, především však 
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na finančních a lidských zdrojích, jež má TWIGGY Salon k dispozici. Musí se také 

počítat s tím, že mnohá rizika se omezit či dokonce odstranit ani nedají. 

4

3 D, E, I

2 F C, G B

1 A H

1 2 3 4

pravděpodobnost výskytu rizika (P)

d
o

p
ad

 r
iz

ik
a 

(D
)

 

Legenda:

retence a monitoring

retence a redukce

redukce, vyhnutí se riziku

pojištění  

A Změna zákonů a jiných předpisů

B Konkurence
C Nespokojenost klientů
D Ohrožení zdraví klientů
E Požár
F Krádež
G Poškození majetku – neúmyslné (vytopení prostor)
H Poškození majetku – úmyslné (vandalství)
I Porucha přístroje pro kavitační léčbu  

Tab. 4.7 Doporučené metody pro řešení rizik v TWIGGY Salonu (upraveno 

dle metodiky Smejkal, Rais, 2010; Čermák, 2009). 

Jak již bylo předesíláno, způsob odezvy na riziko se nemusí řídit jen výsledky 

tabulky 4.7, ale může být modifikován například úsudkem nebo zkušenostmi. 

Níže proto uvádím zhodnocení jednotlivých rizik s ohledem na doporučenou metodu 

jeho řešení. 

Změna zákonů a jiných předpisů představuje riziko, kterému nelze 

předcházet, TWIGGY Salon na ně může, resp. musí pouze reagovat. V případě 

výskytu tohoto rizika je proto retence vyloučena, jinak by došlo k porušení právních 
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předpisů, což by se jistě neobešlo bez finančních postihů. Změny zákonů a jiných 

předpisů jsou typických rizikem přicházejícím z vnějšího okolí podniku, které nelze 

omezit ani jej odstranit, monitoring je proto vhodných nástrojem zvládání tohoto 

rizika. Jednou z možností, jak toto riziko alespoň částečně ovlivnit, je členství 

v některém profesním oborovém a odvětvovém sdružení (asociace, sdružení, 

společenstvo, cech, hospodářská komora apod.), které dává možnost členům podílet 

se na tvorbě oborové legislativy (její připomínkování). 

Konkurence představuje důležité podnikatelské riziko, kterému musí 

TWIGGY Salon čelit. Redukce tohoto rizika může být realizována například 

diverzifikací – rozšířením služeb, aby si TWIGGY Salon dokázal udržet nebo zlepšit 

svou pozici na trhu. S ohledem na konkurenty v poskytování služeb péče o tělo 

a také na základě průzkumu mezi klienty představuje příležitost pro zvýšení 

konkurenceschopnosti TWIGGY Salonu rozšíření portfolia služeb například o IPL 

odstranění ochlupení, bělení zubů nebo endermologii (efektivní boj proti celulitidě 

a povadlé kůži). Toto opatření samozřejmě vyžaduje nákup patřičných přístrojů 

a představuje tedy nemalé finanční výdaje. Dle slov jednatelky společnosti je tento 

krok v boji proti konkurenci reálný a s jeho realizací se počítá. 

Dle stávajících opatření proti tomuto riziku je zřejmé, že vedení TWIGGY 

Salonu si význam tohoto rizika uvědomuje, a proto používá jednu z nejdůležitějších 

metod snižování (redukce) rizika v podnikatelské praxi - získávání dodatečných 

informací, a to především o svých konkurentech, ale také o svých současných 

nebo i potenciálních obchodních partnerech. 

Další možností, jak redukovat tlak konkurence, je využít self-promototion 

aktivit pro své zviditelnění. Přestože je TWIGGY Salon v tomto směru velice aktivní, 

příležitost bych spatřovala například v oslovení některé z televizních stanic 

s nabídkou na spolupráci při natáčení pořadů typu „Nahá jsi krásná“, „Mladší o pár 

let“ apod. TWIGGY Salon by tak získal šanci dostat se do povědomí obyvatel celé 

České republiky. 

Retenci a monitoring v případě rizika nespokojenosti klientů lze s ohledem 

na přijatá opatření považovat za vhodnou metodu. Toto riziko je velice subjektivní, 

protože je závislé na charakteru klientů, jejich náročnosti apod. Důležitým faktorem, 

který však toto riziko ovlivňuje, jsou zaměstnanci, neboť právě oni jsou v přímém 

kontaktu s klienty. Při konečném hodnocení poskytovaných služeb se klient 
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neomezuje pouze na samotnou službu jako takovou, ale zohledňuje i prostředí, 

ve kterém mu byla služba poskytnuta a zvláště citlivě reaguje a hodnotí přístup 

a chování zaměstnanců. V interním dokumentu „Náplň práce v TWIGGY Salonu“ 

je pouze zmínka, že zaměstnanci musí dodržovat profesionální přístup ke klientům. 

A jelikož jen spokojený klient se bude vracet a naopak negativní reference mohou 

odradit další klienty, rozhodla jsem se zjistit, jaké požadavky jsou kladeny 

na zaměstnance TWIGGY Salonu. Výstup je zobrazen v tabulce 4.8, která tedy nejen 

shrnuje osobnostní faktory, které ovlivňují spokojenost nebo nespokojenost klientů 

z hlediska osob, které jim služby poskytují, ale může také posloužit jako nástroj 

při výběru nebo hodnocení zaměstnanců. 

Osobnostní požadavky 1 2 3 4 5 

Soustředěnost   X   

Paměť  X    

Prostorová představivost  X    

Praktické myšlení   X   

Teoretické myšlení   X   

Tvůrčí myšlení    X  

Písemný a slovní projev    X  

Sebekontrola, sebeovládání    X  

Samostatnost   X   

Schopnost pracovat v týmu   X   

Přesnost     X 

Schopnost přijmout odpovědnost   X   

Rozhodnost   X   

Organizační schopnosti    X  

Kultivovaný zjev a vystupování     X 

Sebejistota     X 

Schopnost jednat s lidmi     X 

Legenda: nároky 
1 – zanedbatelné, 2 – malé, 3 – střední, 4 – vysoké, 5 - mimořádné 

Tab. 4.8 Osobnostní požadavky na zaměstnance TWIGGY Salonu12 

                                                 
12 Seznam osobnostních požadavků byl převzat z Kartotéky typových pozic. Výše nároků na ně byla 
stanovena jednatelkou TWIGGY Salonu. 
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Za jedno z nejzávažnějších rizik z hlediska jeho dopadu na TWIGGY Salon 

je považováno ohrožení zdraví klientů. Úraz nebo dokonce zdravotní komplikace 

po návštěvě v TWIGGY Salonu by představovalo nejen nepříjemnosti, možnou ztrátu 

klienta a dobré pověsti, ale pravděpodobně i finanční postih. Sjednané pojištění 

odpovědnosti za škodu a řada dalších prováděných opatření je proto vhodným 

způsobem, jak tomuto riziku předcházet. 

Požár, jakožto další riziko ohrožující TWIGGY Salon, by mělo být dle tabulky 

4.7 s ohledem na jeho charakteristiky řešeno pojištěním. S přihlédnutím k hodnotě 

vybavení, které je v prostorách salonu umístěno, bych doporučila tuto možnost zvážit 

nebo alespoň zhodnotit instalaci požárních hlásičů. 

S ohledem na umístění TWIGGY Salonu v budově, kde sídlí další 

podnikatelské subjekty (například GE Money bank a Kooperativa pojišťovna), naproti 

okresního soudu a Ředitelství policie Havířov, lze retenci a monitoring v případě 

rizika krádeže považovat za dostačující. 

Dle analýzy rizik je vytopení prostor vnímáno jako důležité riziko. Je to dáno 

nejen skutečností, že k tomuto incidentu (vytečení mrazáků vlastněných restaurací 

umístěnou ve vyšším poschodí budovy) již v minulosti došlo, ale také s ohledem 

na jeho dopady (znehodnocení vybavení TWIGGY Salonu, ušlý zisk z důvodu 

neposkytování služeb po dobu potřebnou pro nápravu škod apod.). Monitoring 

představuje vhodnou volbu odezvy na něj, mohla by být zavedena určitá opatření, 

založená na dohodě s vedením restaurace ohledně zajištění nápravy, případném 

odškodnění. 

Riziko vandalství zvyšuje především rozdílnost otevíracích dob 

podnikatelských subjektů umístěných v budově Csabi, zejména TWIGGY Salonu (9 - 

18 hodin) a restauračního zařízení umístěného o patro výše (11 - 23 hodin). Přestože 

se v minulosti jednalo spíše o znečištění chodeb a schodiště, nelze vyloučit fyzický 

útok zejména podnapilých návštěvníků restaurace na prostory TWIGGY Salonu. 

Opatření proti tomuto riziko představuje dohoda s vedením restaurace o nápravě, 

případně instalace bezpečnostní kamery. 

Riziko poruchy přístroje pro kavitační léčbu je vnímáno jako důležité 

především z hlediska jeho dopadu na činnost TWIGGY Salonu, neboť tržby 

z poskytování kavitační léčby tvoří cca 90 % celkových tržeb. Přístroj je pojištěn a je 
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u něj rovněž zajištěn servis do 24 hodin. Tím by se mělo předejít situaci, že by 

přístroj byl dlouhodobě mimo provoz, což by pro TWIGGY Salon mohlo znamenat 

vážné ohrožení příjmů. Přesto se jako vhodný způsob zvládání tohoto rizika jeví 

monitoring, především z důvodu možnosti zvyšování pravděpodobnosti jeho výskytu 

v průběhu času. Kromě stávajících opatření doporučuji dbát na dodržování 

periodických inspekcí prováděných autorizovaným servisem nejméně jednou v 18 

měsících, kdy dochází nejen k čištění vnitřní části přístroje, zkoušce funkcí, 

ale především k testování výstupního proudu a elektrické bezpečnosti. Zamezí 

se snížení UTZ záření (tedy účinnosti) a tím i ohrožení kvality poskytovaných služeb 

v oblasti neinvazivní liposukce. 

 

4.3 Zhodnocení řízení rizik v TWIGGY Salonu 

Z provedené analýzy je patrné, že si vedení TWIGGY Salonu uvědomuje 

význam řízení rizik, což je zjevné i z kroků, které byly od jeho založení realizovány 

(např. změna právní formy, nedávné rozšíření nabídky služeb o kosmetickou 

akupunkturu, aktivita a flexibilita v oblasti self-promotion aktivit). Důraz je přikládán 

především na prevenci rizik, která mohou TWIGGY Salon, jeho pozici na trhu 

a obecně stabilitu ohrožovat. Nasvědčuje tomu řada opatření, která jsou 

v současnosti realizována pro snížení nebo eliminování rizik, ať už způsobem 

proaktivním (předcházení riziku zamezením jeho vzniku) nebo reaktivním 

(připravenost na riziko). 

Řízení rizik v TWIGGY Salonu není systematickou činností založenou 

na pravidelné identifikaci rizik, využívání nastavených systémů nebo krizových plánů, 

ale realizuje se prostřednictvím intuitivního přístupu, na čemž není nic špatného 

a naopak to odpovídá charakteru malých a středních podniků, do kterých 

se TWIGGY Salon řadí. Tím spíše, že se jedná o relativně nový podnik působící 

na trhu něco málo přes rok. 

Z provedené identifikace a analýzy rizik, a především ze stanovení způsobů 

zvládání rizik dle zvolené metodiky, vyplynula další možná opatření, jež mohou 

napomoci TWIGGY Salonu v boji proti rizikům, která jej ohrožují (viz kapitola 4.2.3 

Odezva na riziko). Příležitost rovněž spatřuji v již zmiňované možnosti členství 

v některé z asociací nebo profesních sdružení v České republice. Příkladem může 
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být Asociace pracovníků v regeneraci (APR), která je profesní společenskou 

organizací sdružující bazény, sauny, maséry, provozovatele a poskytovatele 

regeneračních služeb, projektanty, školící střediska a dodavatele produktů zdravého 

životního stylu. TWIGGY Salon by tak mohl čerpat z řad výhod poskytovaných 

členům, jako je například možnost odborného růstu formou odborných seminářů, 

konferencí, exkurzí a článků v odborných publikacích. Získal by tak například aktuální 

informace z oblasti legislativy a jejích změn ze svého oboru (což představuje jedno 

z identifikovaných rizik) a navíc i možnost tuto legislativu připomínkovat, 

nebo příležitost účastnit se nejrůznějších národních veletrhů, čímž by dále podpořil 

svou iniciativu v oblasti self-promotion aktivit. 

Pro malé a střední podniky, tedy i TWIGGY Salon, je důležité vycházet 

ze svých předností a hlavně využívat příležitostí, které se jim nabízí. Jednou z nich, 

zmiňovanou ve SWOT analýze, je využití podpory pro rozvoj malých a středních 

podniků prostřednictvím programů financovaných například ze strukturálních fondů 

EU, státního rozpočtu, finančních prostředků komerčních bank nebo i soukromých 

investorů. Tento strategický krok umožní pozitivně působit nejen na identifikovaná 

rizika konkurence a nespokojenost klientů, která jsou TWIGGY Salonem vnímána 

jako důležitá, ale i na jednu ze slabých stránek – dostupnost kapitálu. 
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5 ZÁVĚR 

Podnikatelské subjekty jsou při své činnosti vystaveny řadě rizik, která mohou 

dle závažnosti svých dopadů ovlivnit nejen jejich hospodářské výsledky, 

ale i postavení na trhu, image a pověst, mohou způsobit škody na zdraví lidí, 

majetku, životním prostředí apod. 

Dynamičnost a rizikovost současného podnikatelského prostředí podpořila 

i hospodářská krize, v jejímž důsledku vzrostla rizika ohrožující podnikatelské 

subjekty, přišla nová rizika i nové chápání rizik. V takovémto prostředí o to více roste 

význam řízení rizik, které vyžaduje správné vymezení rizik, jejich hodnocení a využití 

odpovídajících metod a nástrojů pro stanovení opatření vedoucích k omezení rizik 

na přijatelnou úroveň. 

Problematikou řízení rizik jsem se zabývala ve své diplomové práci, jejímž 

cílem bylo identifikovat a zhodnotit rizika, která ohrožují TWIGGY Salon, a zjistit, 

jak je těmto rizikům v současnosti předcházeno nebo jak jsou zmírňovány jejich 

negativní důsledky. Východiskem pro tyto činnosti byly především rozhovory 

s jednatelkou společnosti, díky nimž jsem získala ucelený pohled na činnost 

TWIGGY Salonu a hlavně cenné informace o rizicích z osobních zkušeností 

a podrobných znalostí provozu podniku. Na základě provedených analýz byly 

odhaleny nedostatky nebo rezervy a navrhnuta další možná opatření pro eliminaci 

rizik, která by mohla narušit stabilitu TWIGGY Salonu. 

Z provedené analýzy je patrné, že si vedení TWIGGY Salonu uvědomuje 

význam řízení rizik, které je zde realizováno prostřednictvím intuitivního přístupu. 

Důraz je kladen především na prevenci rizik, která mohou TWIGGY Salon, jeho 

pozici na trhu a obecně stabilitu ohrožovat. Pozitivum spatřuji v tom, že ani jedno 

z devíti identifikovaných a analyzovaných rizik nebylo označeno jako kritické, protože 

by vážně ohrožovalo činnost a stabilitu TWIGGY Salonu. Přesto byla většina rizik 

označena jako důležitá, a je proto nutno věnovat jim patřičnou pozornost. 

Navrhovaná opatření se týkají jak oblasti zabezpečení TWIGGY Salonu (umístění 

požárních hlásičů, bezpečnostní kamery, případně sjednání pojištění proti požáru), 

spokojenosti klientů (konkretizace obecné formulace požadavků na zaměstnance 

TWIGGY Salonu v interním dokumentu, jež se může zároveň stát nástrojem 

pro výběr a hodnocení zaměstnanců), tak rizika konkurence (rozšíření portfolia 
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služeb, posílení self-promotion aktivit například oslovením televizní stanice 

s nabídkou na spolupráci při natáčení pořadů typu „Nahá jsi krásná“, „Mladší o pár 

let“ apod.). 

Jelikož se jedná o malý podnik, který působí na trhu něco málo přes rok, je pro 

něj důležité dostat se do povědomí veřejnosti. K tomu by TWIGGY Salonu mohlo 

napomoci například i členství v některé asociaci, prostřednictvím něhož by mohl 

podpořit své self-promotion aktivity, a z něhož by pro něj plynuly i další výhody 

(odborný růst prostřednictvím seminářů, konferencí, exkurzí, aktuální informace 

z oblasti legislativy a jejích změn z oboru podnikání). Obecně slabou stránkou 

malých podniků je dostupnost kapitálu, proto by vedení TWIGGY Salonu mohlo 

zvážit například možnost finanční podpory ze strukturálních fondů EU nebo jiných 

zdrojů. 

Je třeba si uvědomit, že podnikatelské subjekty, které budou nyní investovat 

čas, energii a samozřejmě i finanční prostředky do řízení rizik, budou lépe připraveny 

na budoucí rozvoj, hrozby i příležitosti, které se v budoucnu objeví a na něž budou 

muset reagovat, aby předešly narušení své stability a případně vzniku podnikové 

krize. 

Řízení rizik zlepšuje nejen znalosti vedení podnikatelských subjektů 

o možných rizicích a jejich důsledcích, ale i manažerské rozhodování a bezpečnostní 

situaci podniku, což umožňuje snížit náklady, které je nutno vynaložit na řešení 

nestandardních situací, do kterých se podnik dostane, pokud zanedbá některé 

z důležitých rizik, jež jej ohrožují. 
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Seznam zkratek 

ŽP  Životní prostředí 

ASPAR CZ Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky 

HPP  Hlavní pracovní poměr 

DPP  Dohoda o provedení práce 

TCM  Tradiční čínská medicína 

IPL  Intense pulsed light (intenzivní pulzní světlo) 

UTZ  ultrazvuk 

APR  Asociace pracovníků v regeneraci 
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