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Anotace: 

 

   Tato disertační práce obsahuje návrh komplexní a nesloţité metodiky 

implementace preventivního Integrovaného řízení rizik (IŘR) v organizacích. 

V první části práce je analyzováno současné vnímání problematiky řízení rizik ve 

světě a jeho postupná integrace do českého prostředí. V roce 2009 byl pro potřeby 

této práce proveden průzkum potřeb řízení rizik v organizacích v ČR. Výstupy byly 

zpracovány do studie, která je součástí této práce a slouţí jako podklad definování 

potřeby řešení tohoto tématu. 

   Druhá část práce definuje základní pojmy řízení rizik a proces zavedení řízení 

rizik do organizace. Jsou zde popsány vybrané existující metodiky vyuţívané 

k řízení rizik. Tyto metodiky jsou v práci analyzovány na základě jejich dostupnosti 

či vyuţitelnosti v řízení rizik v organizacích.  

   Hlavní část práce se zabývá vlastním návrhem metodiky (IŘR), popisuje její 

rozdělení do 15 základních kroků. Podstata kaţdého kroku je v disertační práci 

detailně popsána. Navrţená metodika byla ověřena ve 3 organizacích 

v Moravskoslezském kraji. Na základě ověření byla metodika IŘR upravena do 

současné podoby. S vyuţitím analýzy a syntézy získaných poznatků došlo k návrhu 

sloučení konkrétních kroků metodiky implementace IŘR do 4 hlavních modulů. 

Tyto moduly je moţné do organizací implementovat nezávisle na sobě. 

   Závěr práce navrţenou metodiku implementace preventivního IŘR hodnotí nejen 

z pohledu metodiky IŘR jako celku, ale i z modulárního vyuţití. Důleţitou součástí 

úspěšného zavedení IŘR do organizace je postoj vedení organizace a zaměstnanců 

k řízení rizik. 

   Součást této práce je návrh Příručky implementace metodiky IŘR pro uţivatele, 

kterými mohou být za stanovených podmínek samotné organizace, nebo externí 

specialisté, podpůrné materiály v podobě návrhu formulářů a základní časový 

odhad zavedení IŘR do organizace. 

 

Klíčová slova: riziko, řízení rizik, hrozba, příleţitost, manaţer rizik, analýza rizik, 

alokace rizik, ošetření rizik, monitorování rizik, Risk Assessment, FMEA, DoE, 

ERM, ISO. 
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 Resume: 

The title of the thesis: The design of the methodology of implementing an 

Preventing Integrated Risk Management in organizations 

   This thesis contains a comprehensive and simple designed methodology for 

implementing an Integrated Risk Management (IRM) as prevention in 

organizations. The first part contains an analysis of the current situation of the Risk 

Management in the world and its integration into the Czech environment.  For the 

purpose of this study was conducted a survey of the risk management needs in 

organizations in the Czech Republic in 2009. The outputs were processed in the 

study, which is a part of this thesis and serves as the basis for defining the current 

need of solving the risk management.  

   The second part defines some of the theoretical concepts of risk the management 

process and implementation of risk management within the organization. There are 

also described some of the existing methods used for the Risk management. These 

methods are analyzed based on their availability and usefulness of risk management 

in organizations.  

   The main part deals with its own design methodology (IRR), describes the 

distribution of up to 15 steps, the nature of creation is described in detail. The 

proposed methodology was tested in 3 organizations in the Moravia Silesian 

Region. Upon verification, the IRR methodology was adapted to the final published 

version. Based on the analysis and synthesis techniques was the proposal concreted 

steps to implement the IRR methodology into 4 main Modules. These modules can 

be implemented independently according to the needs of each organization.  

Conclusion of the work proposed methodology assesses the implementation of the 

IRR, not only in terms of IRR methodology as a whole, but also modular 

applications. An important part of successful implementation of the IRR to the 

organization is the attitude of employer and employees to risk management. The 

part of this work is to design and implement a Methodology Handbook for users of 

the IRR, which might be used by organizations themselves or by external 

specialists; support materials in the form of the forms and the basic estimates of the 

implementation IRR to the organization. 

Key words: risk, risk management, threat, opportunity, risk manager, risk analysis, 

risk allocation, risk treatment, risk monitoring, the Risk Assessment, FMEA, DoE, 

ERM, ISO. 



5 
 

OBSAH: 

 

1 ÚVOD ...................................................................................................................................... 7 

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY ..................................................... 9 

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ VNÍMÁNÍ RIZIKA ...................................................................... 9 
2.2 VYMEZENÍ POJMŮ ........................................................................................................ 11 
2.3 ANALÝZA SOUČASNÉHO PŘÍSTUPU K RIZIKŮM VE SVĚTĚ ............................... 16 
2.4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PŘÍSTUPU K RIZIKŮM V ČR ......................................... 19 
2.5 VLASTNÍ PRŮZKUM POTŘEB ANALÝZY A ŘÍZENÍ RIZIK V ČR (2009) ............. 22 

3 FORMULACE CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE ..................................................................... 26 

4 METODOLOGIE ŘEŠENÍ .................................................................................................. 27 

5 VYMEZENÍ TEORETICKÉHO PODKLADU DISERTAČNÍ PRÁCE ............................. 30 

5.1 ORGANIZACE JAKO SLOŢITÝ SYSTÉM .................................................................... 31 
5.1.1 VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ RIZIKA ........................................................................ 34 
5.1.2 VNĚJŠÍ ORGANIZAČNÍ RIZIKA ........................................................................... 37 
5.1.3 ROVNOVÁHA ORGANIZACE ............................................................................... 40 

5.2 TYPOLOGIE RIZIK ......................................................................................................... 43 
5.3 PROCES ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI ..................................................................... 48 
5.4 METODY PREVENTIVNÍHO ŘÍZENÍ RIZIK ............................................................... 64 

5.4.1 KVALITATIVNÍ METODY ..................................................................................... 64 
5.4.2 KVANTITATIVNÍ METODY .................................................................................. 74 
5.4.3 DALŠÍ METODY .................................................................................................... 77 

5.5 VÝBĚR VHODNÉ METODIKY  ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI .............................. 84 

6 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE .................................................................................... 87 

6.1 NÁVRH METODIKY INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ RIZIK (IŘR) ...................................... 89 
6.2 NÁVRH PODPŮRNÝCH MATERIÁLŮ IŘR ................................................................ 94 
6.3 OVĚŘENÍ NAVRŢENÉ METODIKY IŘR V PRAXI .................................................... 95 

6.3.1 Popis ověření metodiky IŘR v praxi ....................................................................... 96 
6.3.1 Analýza adekvátnosti implementace metodiky IŘR .............................................. 104 

6.4 ZPRACOVÁNÍ PŘÍRUČKY IMPLEMENTACE IŘR .................................................. 106 
6.5 NÁSLEDNÉ OVĚŘENÍ PŘÍNOSŮ IMPLEMENTACE IŘR ....................................... 108 

7 PROCESNÍ SCHÉMA METODIKY IŘR .......................................................................... 116 

7.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ NAVRŢENÉ METODIKY ................................... 120 
7.1.1 Vstupní sebehodnocení organizace ...................................................................... 120 
7.1.2 Analýza současného stavu řízení rizik .................................................................. 123 
7.1.3 Stanovení rizikové strategie organizace ............................................................... 124 
7.1.4 Sestavení týmu implementace IŘR ........................................................................ 126 
7.1.5 Sestavení harmonogramu implementace IŘR ....................................................... 128 
7.1.6 Úvodní školení zaměstnanců k implementaci IŘR ................................................ 129 
7.1.7 Risk Assessment (RA) ........................................................................................... 131 
7.1.8 Implementace IŘR ................................................................................................ 137 
7.1.9 Průběţná realizace plánovaných opatření IŘR .................................................... 144 
7.1.10 Krizové scénáře a krizový trénink zaměstnanců ................................................... 148 
7.1.11 Zkušební provoz zavedeného IŘR ......................................................................... 150 
7.1.12 Příprava a provedení interního auditu IŘR.......................................................... 151 
7.1.13 Analýza výsledků interního auditu IŘR ................................................................ 154 
7.1.14 Následná opatření a modifikace IŘR .................................................................... 155 
7.1.15 Monitorování a trvalé zlepšování IŘR .................................................................. 156 

8 MODULÁRNÍ VYUŢITÍ METODIKY IŘR ...................................................................... 157 

8.1 MODUL EVALUACE ŘÍZENÍ RIZIK ............................................................................. 160 
8.2 MODUL INTEGORVANÉHO ŘÍZENÍ RIZIK (IŘR) ...................................................... 161 



6 
 

8.3 MODUL INTERNÍHO AUDITU IŘR ............................................................................... 162 
8.4 MODUL VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ RIZIK ................................................... 163 

9 NÁKLADOVÁ ANALÝZA NAVŢENÉ METODIKY IŘR ................................................ 164 

9.1 STANOVENÍ NÁKLADŮ NA IMPLEMENTACI IŘR ................................................ 164 
9.2 STANOVENÍ DOBY TRVÁNÍ IMPLEMENTACE IŘR .............................................. 165 

10 ZHODNOCENÍ NAVRŢENÉ METODIKY ...................................................................... 168 

10.1 PŘÍNOS NAVRŢENÉ METODIKY IŘŘ JAKO CELKU .............................................. 169 
10.2 PŘÍNOS NAVRŢENÉ METODIKY IŘŘ V MODULÁRNÍM POJETÍ ......................... 171 

11 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ROZVOJ METODIKY IŘR ............................................... 172 

11.1 ROZVOJ METODIKY IŘR JAKO CELKU ................................................................... 173 
11.2 ROZVOJ METODIKY IŘR V MODULÁRNÍM POJETÍ .............................................. 174 

12 ZÁVĚR ................................................................................................................................ 175 

 

POUŢITÉ ZKRATKY .................................................................................................................. 177 

 

PŘEHLED LITERATURY A ZDROJŮ ...................................................................................... 178 

 

SEZNAM VLASTNÍCH PUBLIKACÍ ........................................................................................ 181 

 

OHLASY PRACÍ .......................................................................................................................... 183 

 

SEZNAM PŘÍLOH ...................................................................................................................... 184 

 

 

 

 

 



7 
 

1 ÚVOD 
 

   Svět se kolem nás neustále a rychle mění. V případě, ţe organizace chce být 

úspěšnou, musí být stále „krok napřed“ před konkurencí. Pokud chtějí organizace 

být konkurenceschopné a udrţet krok s těmi nejlepšími v oboru, jsou nuceny se 

neustále adaptovat na měnící se poţadavky na trhu, moderní trendy v oblasti 

technologií či nové přístupy k řízení své organizace. Udrţení přední pozice, nejen 

na českém trhu, je pro organizace velmi náročné a nutí je k neustálému zlepšování, 

sniţování nákladů, vyhledávání „mezer na trhu“, získávání nových zákazníků či 

vyuţití nových poznatků, technologií, zkušeností ze zahraničí či efektivního řízení 

lidských zdrojů, nákladů, vývoje apod. Všechny tyto změny přináší do organizací 

řadu nových situací, postupů a procesů, které samozřejmě otevírají organizacím 

nové příleţitosti, avšak současně přináší i hrozby vyplývající z neznámého. Bez 

analýzy situace a pojmenování potenciálních hrozeb se organizace pohybuje na 

„tenkém ledě“ a následky způsobené tímto svým přístupem mohou být pro 

organizaci fatální. Schopnost včas rozpoznat a účinně řídit rizika se stává nedílnou 

součástí strategického řízení, zejména v případě organizací. Organizace, které si 

včas neuvědomí rozsah a sílu dopadů souvisejících rizik a nevytvoří si účinný 

mechanismus pro jejich řízení, hazardují se svou stabilitou, sniţují zájem a důvěru 

investorů (sponzorů, veřejnosti) a tím zvyšují náklady na financování. Proto se do 

povědomí organizací stále více dostává potřeba efektivního řízení a aktivního řízení 

rizik v organizaci. Ukazuje se, ţe potřeba věnovat se systematické analýze a řízení 

rizik neexistuje jen ze strany nabídky poradenských firem, ale projevuje se také ze 

strany poptávky, tedy samotných organizací. 

   Z hlediska dnešní praxe se řízení rizik neomezuje pouze na ziskové organizace, 

ale sniţování rizik se týká i státních orgánů či neziskových subjektů. Tato situace 

na českém trhu u všech organizací, ať jiţ jsou to ziskové, neziskové, veřejně 

prospěšné či státní podniky vede k zamyšlení, zda existuje univerzální a 

jednoduchý systém řízení rizik v organizacích všech právních forem a velikostí; zda 

je pro společnost více zajímavá a „uţitečnější“ organizace, která řídí rizika alespoň 

na minimální úrovni, neţ ta, která se sloţitých systémů řízení rizik bojí, a proto je 

neřídí vůbec. 
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   S analýzou a implementací řízení rizik jsou spojena rizika neúspěchu a právě 

sami manaţeři cítí potřebu integrovat systém managementu rizik do kaţdodenního 

řízení organizace. Tento tlak na řízení rizik na státní, regionální i organizační 

úrovni se celosvětově zvyšuje i na základě „globální ekonomická krize“, která 

propukla v roce 2007 a trvá do dnešních dnů. Tato krize se postupně rozšířila a 

ekonomiky světa na ni zareagovaly „dominovým efektem“ z důvodů vzájemné 

provázanosti.  

   Vlastní vědecká činnost této práce spočívá v návrhu uceleného, srozumitelného, 

jednoduchého a integrovaného systému řízení rizik v organizacích na základě jiţ 

exitujících metodik analýzy a řízení rizik. Vybrané existující metodiky jsou 

doplněny či upraveny, tak aby metodika byla ucelená a současně srozumitelná pro 

organizace samotné.   

   Tato práce se zabývá tématem preventivní identifikace, řízení a zvládání rizik 

v organizacích a jejich integrací do procesního řízení organizace, tak, aby bylo 

přínosem a nikoliv administrativní zátěţí. Slouţí jako návod a popis zavedení 

integrovaného systému řízení rizik v jednotlivých krocích, kdy si organizace mohou 

jednoduše a přitom systematicky nastavit svůj vlastní systém integrovaného řízení 

rizik a nespoléhat se jen na štěstí, ţe právě v jejich organizaci ona neblahá situace 

nenastane. 

   Metodika zavedení preventivního Integrovaného řízení rizik je v této práci 

označována zkratkou IŘR. Součástí disertační práce je i Příručky implementace 

IŘR určena uţivatelům v organizaci samotné či externím specialistům. Součástí 

této příručky je návrh podpůrných materiálů. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 
 

   Ottův slovník naučný uvádí, ţe: „Riziko je historický výraz, pocházející ze 17. 

století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. Výraz ‚risico„ pochází 

z italštiny a označoval ‚úskalí„, kterému se museli mořeplavci vyhnout. Následně se 

tímto výrazem vyjadřovalo ‚vystavení nepříznivým okolnostem„. Ve starších 

encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, ţe se jedná o odvahu či 

nebezpečí, případně ‚riskovat„ znamená odváţit se něčeho.“   

   V některých publikacích se také popisuje, ţe slovo riziko pochází z arabského 

slova ,,risk“, jeţ původně označovalo jak nepříznivou, tak i příznivou událost. 

Právě arabština se na riziko jako první dívala i z druhé strany mince, a to nejen jako 

hrozbu, ale i příleţitost. 

 

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ VNÍMÁNÍ RIZIKA 

 

   V 16. století Girolamo Cardano
1
 napsal knihu Liber de Ludo Aleae („Kniha šancí 

na výhru”), která se stala první knihou studující a popisující teorii 

pravděpodobnosti a byla to tedy první kniha, která řešila vzájemný vztah a poměr 

mezi příznivými a nepříznivými událostmi k výhře, respektive zisku.  

   První náznak systematického předpovídání budoucích událostí za účelem sníţení 

nepříznivých důsledku je moţno zaznamenat v USA, kdy se v roce 1900 státem 

Texas prohnal ničivý hurikán, který měl za následek 5 tisíc lidských ţivotů a 

značné škody. Americký Kongres přijal opatření o sdílení informací a začala se zde 

rodit myšlenka systematického sniţování rizika napříč společností. Systematická 

práce s budoucím moţným rizikem, a tedy hrozbou, se začala postupně začleňovat 

do zákonů. Postupně se pojem riziko a teorie pravděpodobnosti začaly pouţívat při 

finančních investicích, např. na New Yorské Burze cenných papírů či ve 

společnosti Lloyds TSB. Pravděpodobně nejznámější pojišťovací společnost na 

světě pojišťovala vyplouvající lodě a posádky proti nepřízni počasí, hráče golfu 

proti ztrátě výhry, hollywoodské herce proti nemoţnosti hrát, sportovce proti úrazu, 

motocyklisty proti nehodám, domácnosti či továrny proti přírodním ţivlům apod.  

                                                 
1
 Gerolamo Cardano, někdy téţ Girolamo Cardano, ( 24. září 1501 Pavia – 20. září 1576 Řím), byl italský matematik, 

filosof, astronom a astrolog. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů rozvoje přírodních věd, neoplatonismu a 

hermetických nauk období renesance. Jako první se zabýval matematickou pravděpodobností. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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   V letech 1970 aţ 1990 se finanční systém a jeho deriváty
2
 staly 

komplikovanějšími, a proto bylo třeba řešit rizikové investice nejen organizací, ale i 

jednotlivců, kteří investovali své peníze. Z těchto důvodů se v této době zvýšil 

zájem o pojištění proti ztrátě finančních investic. Řízení rizik se postupně přesunulo 

z oblasti finanční a od 70. let minulého století se začalo pouţívat i v oblasti řízení 

chodu organizací.  

   V roce 1974 Gustav Hamilton, risk manager ve Švédském státním koncernu 

Statsföretag, vytvořil první základy “Risk management circle“ („Cyklus řízení 

rizik“), který znázorňuje vzájemný vztah mezi jednotlivými částmi celého procesu 

řízení rizik od výběru oblastí, vytipování moţných budoucích rizik aţ po jejich 

řízení a finanční kontrolu a komunikaci. 

   Celý proces rozvoje řízení rizik jako součást podnikových procesů byl v roce 

1995 podpořen vznikem standardu AS/NZS 4360:1995 Risk Management 

Standard, vytvořen společně Austrálií a Novým Zélandem za účelem 

standardizovat práci s podnikovými riziky. Tento standard následovalo Japonsko a 

Kanada v roce 1997. Postupně se myšlenka řízení rizik začala stávat součástí norem 

kvality řízení a identifikace procesů. Manaţeři si začali uvědomovat nutnost 

zahrnutí řízení rizik do základních konceptů systému řízení organizace. Zásadní 

úder mnoha organizacím dala v posledních letech světová recese, která se projevila 

v roce 2007 a zasáhla mnoho organizací. I kdyţ tato krize vypukla jako hypoteční 

ve Spojených státech, a tedy mimo oblast zájmu organizací, dokázala se rychle 

přemístit a postihnout i jiné oblasti; tato schopnost je stále silnější v souvislosti 

s tím, jak postupuje globalizace trhů. Tato nerovnováha, která vznikla masivní 

vládní podporou „bydlení v USA pro kaţdého“, si hledá nový rovnováţný stav a 

nyní ještě vůbec neumíme říci, zda jiţ byl nalezen, nebo zda dosud nalezen nebyl. 

[9]  

   Jedno však jiţ dnes můţeme zkonstatovat: pro mnoho manaţerů tato krize byla 

praktickým setkáním s řešením konkrétní krize a řízení rizik v jejich organizaci.  

                                                 
2
 Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichţ hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je 

forma termínového obchodu, tzn., ţe dochází k určitému zpoţdění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle 
podobu smlouvy mezi dvěma stranami: tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. Základní typy derivátů jsou futures a jim 

podobné certifikáty nebo warranty, další pak jsou forwardy, swapy a opce. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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2.2 VYMEZENÍ POJMŮ 

 

   Pro potřeby této doktorské disertační práce jsou vymezeny základní pojmy a 

jejich specifikace pro aktuální potřebu a jednotný výklad. Je však třeba zdůraznit, 

ţe analýza a řízení rizik v organizacích v současnosti prochází vývojem a jednotná 

terminologie není ustálena. I kdyţ normy uvádí přesné definice, je moţné se 

v literatuře setkat s rozdílnými výklady a definicemi. Tyto definice se obecně 

nevylučují a pouţívají stejný logický rámec, ale je moţné se setkat i rozdílným 

chápáním a vysvětlením základních pojmů v oblasti řízení rizik. 

 

Riziko je definováno různě. Autoři Smejkal a Rais uvádějí například tyto pojmy: 

 pravděpodobnost či moţnosti vzniku ztráty, obecně nezdaru; 

 variabilita moţných výsledků nebo nejistota jejich dosaţení; 

 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků; 

 pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku 

očekávaného; 

 nebezpečí chybného rozhodnutí; 

 moţnost vzniku ztráty nebo zisku; 

 neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). [21] 

 

   Z obecného hlediska je riziko kvantifikace určitého faktoru a je chápáno jako 

moţnost odchylky od ţádoucího nebo předpokládaného stavu věcí.[12] Tato 

událost má určitou specifikovanou pravděpodobnost a neţádoucí dopad. 

   Podle pokynu normy ISO 73:2900 Management rizik – slovník je riziko 

definováno jako nejistota výsledku, ať uţ v kladné, nebo negativní podobě. Riziko 

musí být posouzeno s ohledem na kombinace pravděpodobnosti děje a dopadem, 

který vzniká. [31]  

   Jelikoţ definice rizika není jednotná, jsou zde uvedení i další autoři, kteří se na 

riziko dívají a definují z jiného úhlu pohledu: 

Wilhelm Krelie: „Riziko je moţnost, případně nebezpečí, ţe účinné rozhodnutí 

nebylo optimální z hlediska vlastního cíle, který byl stanoven. Kdyby skutečný 

vývoj byl znám určitě předem, dopadlo by rozhodnutí jinak.“ 
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H. Albech: „Rizikem se rozumí nejistoty, které se dají měřit statistickými 

metodami. Nejistoty jsou náhodné jevy, které se nedají exaktně měřit, o nichţ je 

moţné vyslovit pouze domněnky.“ 

R. Máslo, Stýblo: „Riziko i nejistota jsou výrazem nebezpečí budoucího moţného 

nezdaru z hlediska dnešních cílů, avšak jejich charakterizační kvalita (schopnost) je 

rozdílná.“ 

J. Stoklasa: „Riziko je většinou chápáno jako součin velikostí následků určité 

události a pravděpodobnosti jejího působení v určitém časovém intervalu.“ [14] 

 

   Jak je z obrázku patrné, kaţdá událost má svou očekávanou budoucí hodnotu 

(levý sloupec). Tato hodnota můţe být dosaţena, můţe být vyšší, ale také můţe být 

niţší. K případům, kdy dosaţená hodnota je niţší neţ očekávaná, dochází vlivem 

různých faktorů (vnitřních či vnějších). Hlavními ovlivňujícími faktory jsou rizika 

působící na proces či nesprávné stanovení očekávané hodnoty.  

 

Obr. č.1:   Co je to riziko? 

 

   Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která můţe být zmenšena 

působením hrozby. Aktiva se dělí na hmotná (např. nemovitosti, cenné papíry, 

peníze atd.) a na nehmotná (např. informace, předměty průmyslového a autorského 

práva, morálka pracovníků, kvalita personálu apod.). Aktivem ale můţe být sám 

subjekt, neboť hrozba můţe působit na celou jeho existenci. [21] 

 

   Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a 

jejich závaţnosti. Navazující činností je řízení rizik [21] (Risk management neboli 

management rizik). Tato analýza je součástí řízení rizik spočívající 
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v systematickém postupu, ve kterém jsou rizika vztahující se k činnostem 

organizace včas rozpoznána, vyhodnocována a rozhodování, jak předpokládané 

neţádoucí dopady zvládnout. 

 

   Hrozba je síla, událost, aktivity nebo osoba, která má neţádoucí vliv na 

bezpečnost nebo můţe způsobit škodu. Hrozbou můţe být např. poţár, přírodní 

katastrofa, krádeţ zařízení, získání přístupu k informacím neoprávněnou osobou, 

chyba obsluhy, ale i kontrola finančního úřadu nebo růst kurzu české koruny 

vzhledem k evropské měně, apod. [19] 

   Základní charakteristikou hrozby je její úroveň. Úroveň hrozby se hodnotí podle 

následujících faktorů: 

 Nebezpečnost: schopnost hrozby způsobit škodu. 

 Přístup: pravděpodobnost, ţe se hrozba svým působením dostane k aktivu. 

Jednou z forem vyjádření můţe být i frekvence výskytu hrozby. 

 Motivace: zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. Odhad motivace spočívá 

v pochopení skupinových a národních záměrů i záměrů jednotlivců, jejich 

cílů a politiky – to vše se analyzuje s ohledem na předchozí podmínky a 

činnost těchto ohroţovatelů. [19] 

 

   Katalog rizik je seznam rizik vytvořen pro jejich správnou a rychlou identifikaci. 

Součástí katalogu můţe být definice rizika, zatřízení rizika, klasifikace apod.  

 

   Krize: slovo krize má původ ve starořeckém slově krino, které znamená v češtině 

vybírat, rozhodovat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami, kterými 

jsou úspěch-neúspěch. Později z něj vzniklo slovo krisis, kterým se vyjadřuje 

rozhodná chvíle, rozhodnutí samotné nebo nesnáze. I kdyţ je slovo krize velmi 

frekventované a je moţné se s ním téměř denně setkat, není odbornou, natoţ 

laickou veřejností jednotně chápáno a také pojem není jednotně definován. Krize 

můţe zasáhnout jakýkoliv subjekt a vůbec nezáleţí na jeho velikosti. V krizi můţe 

být jedinec, organizace, politická strana, společnost, světadíl a třeba i naše celá 

zeměkoule. Zároveň krize mohou být různých typů například: osobní, sociální, 

společenská, v důsledku ţivelných pohrom a havárií, ekonomická atd. [29] 
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   Mapa rizik je grafické znázornění nebo tabulkový přehled významnosti rizik. 

Poskytuje významné informace o prioritách řízení rizik z hlediska jejich 

neţádoucích dopadů na fungování organizací. Je rozdělena na 2 aţ 3 oblasti. Při 

rozdělení na tři oblasti mohou být odlišena velká, střední a malá rizika. Oblastem 

přípustných rizik mohou být přiřazeny různé priority s ohledem na opatření k řešení 

rizik. [30] 

   Míra vlivu rizikových faktorů je vyjádřením neţádoucích dopadů podle stupnice, 

která je zvolena např. 1 aţ 10, kde 1 je minimální riziko a 10 je maximální riziko. 

[30] 

   Nebezpečí a hrozba bývají v odborné literatuře chápány různými způsoby. Podle 

mezinárodní specifikace OHSAS
3
 18001 je nebezpečí definováno jako zdroj nebo 

situace s moţností způsobit škodu (např. zranění osob nebo poškození jejich zdraví, 

škoda na majetku atd.). 

 

   Ohroţení je pak pravděpodobnost, ţe určitá hrozba vznikne v určitém časovém 

období. Obecně pak riziko vyjadřuje úroveň neţádoucích důsledků moţného 

působení hrozby. [29] 

 

   Neţádoucí dopad je výsledek působení rizika, který spočívá především v ohroţení 

či újmě na majetku, narušení bezpečnosti, sníţení efektivnosti, nesplnění či 

prodlení stanovených úkolů, nedodrţení poţadované kvality, poškození pověsti, 

narušení bezpečnosti informací a nezanedbatelný dopad na lidi. [21] 

 

   Rizikové faktory jsou porovnatelné a měřitelné parametry pro hodnocení stupně 

významnosti rizik. Rizikové faktory jsou tvořeny kombinací posouzení moţných 

negativních dopadů na hladký průběh procesů v organizaci a pravděpodobnosti 

výskytu rizik. [29] 

 

   Řízení rizik
4
 (ŘR) je disciplínou, která identifikuje, monitoruje a sniţuje výskyt 

rizik. Nejčastěji je tato technika řízení vyuţívána v organizacích zajišťujících zisk, 

kde jsou aktivně řízeny procesy vedoucí ke splnění poţadovaného cíle (např. 

                                                 
3
 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zdroj: 

Norma OHSAS 18001:2010- Systémy managementu BOZP 
4
  Management rizik (MR) z angl. Risk management (RM). 
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zisku), ale řízení rizik se začalo pouţívat i ve veřejném sektoru a v organizacích 

nevytvářejících zisk (např. neziskové organizace, nemocnice a jejich pohotovostní 

oddělení, krajské úřady, úřady práce, organizace a rady zajišťující čerpání dotací 

z Evropského sociálního fondu, útvary pro schvalování a kontrolu projektů atd.). 

Řízení rizik je legislativně poţadováno u organizací provozující vysoce rizikové 

činnosti (např. chemické závody, plynojemy). Řízení rizik je přístup k řešení 

problému rizika, a to cestou jeho identifikace a měření, předvídání moţných 

nahodilých ztrát a navrhování takových postupů a metod, které minimalizují výskyt 

a finanční dopad těch ztrát, které se ve firmě objeví. [21] 

   Řízení rizik je v normě ISO 73:2900 „Management rizik – slovník“ definováno 

jako všechny procesy při identifikaci, vyhodnocení a posuzování rizik, přiřazení 

vlastnictví, přičemţ se jedná o opatření pro zmírnění, sledování a hodnocení 

pokroku.[31] 

   Proces zvládání rizik (risk management) podle Chevaliera a Hirsche je cíleně 

směřován ke stanovení jasné linie prevence rizika cestou realizace bezpečnostních 

opatření. Je snaha předcházet případným ztrátám, jeţ rizika mohou způsobit, nebo 

alespoň zmírňovat jejich negativní dopad dříve, neţli začnou působit. [13]  

 

   Váha rizikových faktorů je vyjádřením jejich významu v porovnání se všemi 

ostatními rizikovými faktory podle zvolené stupnice, např. od 0 do 1, kdy 

maximální váha všech rizikových faktorů je rovna 1. [21] 

 

   Ztráta je úbytek, zničení či nedostatek, který nastane za jistého rizika bez 

specifického opatření. Některé ztráty mohou mít katastrofální následky a mohou 

organizaci zbavit všech prostředků; důsledky jiným mohou být pouze okrajové. 

Omezení ztráty je moţno nástrojem pojištění proti ztrátě. [21] 

 

   V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy pro jejich jednotné pochopení. 

Další pouţité pojmy spojené s tématem práce jsou vysvětleny přímo v textu práce 

nebo formou poznámky pod čarou.  
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2.3 ANALÝZA SOUČASNÉHO PŘÍSTUPU K RIZIKŮM VE SVĚTĚ 

 

   Pro potřeby této práce byla provedena analýza současného přístupu a chápání 

řízení rizik ve světě na základě dostupných podkladů, jako je literatura, studie, 

tiskové zprávy, prezentace apod. „Risk management“, tedy řízení rizik, není 

pojmem novým či neznámým. Postoj manaţerů k rizikům a práce s nimi se 

v průběhu minulého století zásadně vyvíjela a měnila.  

   Snahy o řízení rizik v organizacích a jejich standardizace jsou podpořeny i 

normativním přístupem ze strany ISO
5
, která vymezila terminologii v oblasti řízení 

rizik v normě v ISO/IEC Guide 73.  První národní norma v oblasti řízení rizik byla 

vydána v Austrálii a Novém Zélandě označena jako AS/NZS 4360 v roce 1995. 

Její nejnovější revize z roku 2004 definuje holistický přístup k řízení rizik, 

ustanovení kontextu řízení rizik, klade důraz na konzultaci a komunikaci, 

terminologie vychází z ISO/IEC Guide 73. 

   Ve Velké Británii existují instituce, které se řízením rizik aktivně zabývají. Tyto 

asociace hrají významnou roli v získávání potřebných informací, sdílení dobrých 

praktik a spolupodílí se na tvorbě prognóz ekonomického vývoje. Vznikly a existují 

následující organizace: 

IRM – The Institute of Risk Management - je výzkumnou organizací, 

která se zaměřuje na řízení rizik a pojištění. 

ALARM – The National Forum for Risk Management in the Public 

Sector – národní fórum zabývající se riziky ve státní sféře.  

Britská organizace HM TREASURY vytvořila The Orange Book – 

Management of Risk – Principles and Concepts (2004) – v překladu 

moţno označit jako „Oranţovou knihu“, kde je definováno riziko, přijatelná 

úroveň rizika, analýza rizik a ohodnocení rizik. 

 

   Stejně jak vznikly mezinárodni standardy ISO, tak i v USA existuje Národní 

institut pro standardizaci - National Institute of Standards and Technology (NIST), 

který definoval národní normu SP 800-30 Risk management Guide for Information 

Technology Systems (2002). 

                                                 
5
 International organization for Standardization 
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   Existuje řada významných mezinárodních aktivit (konferencí, diskusí, publikací, 

přednášek, poradenství atd.), které se specializují na jednotlivé oblasti řízení rizik 

podle oboru, části organizace, specializovaných činností, ţivotního cyklu 

organizace, výrobku či sluţby atd. Jejich činnost je zaměřena oborově nebo 

v národním kontextu. Dochází tak ke globálnímu šíření a přenosu znalostí 

v různých oblastech podnikání.  

   Mezi nejvýznamnější asociace sdruţující odborníky z celého světa, pořádající 

významné konference, vypracovávající posudky pro vládní i mezivládní instituce 

patří například: 

Society for Risk Analysis (SRA) - je multidisciplinární mezinárodní 

společností, která poskytuje otevřené fórum pro všechny, kteří se zabývají 

analýzou rizik napříč obory a státy. Hlavním sídlem společnosti je hlavně 

USA, ale na významu nabývá i evropská část společnosti. Tato společnost je 

otevřená všem zájemcům o řízení rizik, ať uţ jsou vědci, odborníci, laici či 

příznivci této disciplíny. 

Civil Engineering Risk and Reliability Association (CERRA) - cílem 

společnosti je spojovat inţenýry, vědce a výzkumníky zabývající se 

problémy nejistoty a rizika ve všech oborech inţenýrského stavitelství.  

Project Managment Institute (PMI) - zahrnuje přes 100 tisíc expertů ze 

125 zemí, kteří se zaměřují na řízení rizik a řízení projektů v oborech jako 

např. letectví, automobilový průmysl, obchod, výstavba, strojírenství, 

finanční sluţby, informační technologie, farmacie, zdravotnictví a 

telekomunikace. 

International Project management Association (IPMA) – byla zaloţena v 

roce 1965 jako fórum pro projektové manaţery ke sdílení svých poznatků, 

zkušeností a informací. Tato mezinárodní síť asociací řízení projektů je 

rozšířena po celém světě (ve více jak 50 zemích). V průběhu let IPMA 

vyvinula přední světový certifikační program, který hraje významnou roli v 

podpoře a vývoji projektového řízení. Aktivně podporuje projektové řízení, 

jejich nástroje, znalosti, předcházení projektových rizik, které jsou určeny 

pro budoucí vývoj projektového řízení. Asociace se výrazně podílí na 

vytvoření profesních standardů a zlepšování metod, jejich vyuţití a obecné 

povědomí o výhodách a správném pouţití.  
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FERMA (Federation of European risk management associations) – byla 

zaloţena za účelem rozšíření a zvýšení povědomí a „kultury řízení rizik“ v 

celé Evropě. Svým členům z jednotlivých evropských států a pojišťovacím 

komunitám aktivně pomáhá, pořádá mezinárodní konference za účelem 

rozšiřování znalostí, šíření pohledů na řízení rizik a srovnání úrovně řízení 

rizik v jednotlivých členských zemích.  

 

   Při analýze současného přístupu k  řízení rizik ve světě bylo zřejmé, ţe existuje 

mnoho organizací, které se buď přímo či nepřímo řízením rizik zabývají a cítí 

potřebu rizika řídit. Na zahraničních trzích existuje řada institucí, konzultačních 

společností či normativ, které se řízením rizik aktivně zabývají. Tyto objekty se 

však řízením rizik zabývají převáţně úzce specifikovaných oblastech. Současně 

dochází i v těchto asociacích k jevu nejednotného definování pojmů, pohledu na 

analýzu a řízení rizik, jejich klasifikaci či metodického postupu řízení rizik 

v organizacích. 
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2.4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PŘÍSTUPU K RIZIKŮM V ČR 

 

   Trend řízení rizik v systematickém kontextu se do České republiky dostává ze 

zahraničí ve formě managementu organizací, odborníků, specialistů či asociací 

řídící rizika, přicházejících ze zahraničí a působících na našem území. Zahraniční 

organizace, převáţně přicházející do ČR ze západní Evropy a USA, s sebou přináší 

systémy řízení, ověřené standardy a metody práce a přizpůsobují je prostředí a 

způsobu uvaţování v českých podmínkách. Katastrofické krizové situace se 

projevují u nás stejně jako v zahraničí (např. povodně, sucho, kolísání cen vstupů, 

zahraničních měn, problémy bank s likviditou a bonitou úvěrů, extrémistické 

nepokoje, apod.) V českých organizacích se problematika analýzy a řízení rizik 

v současné době zaměřuje zejména na eliminaci finančních rizik, projektových 

rizik, rizik informačních systémů, rizik bezpečnosti práce či rizik působících na 

ţivotní prostředí. Tomu nasvědčuje také obsáhlá dostupná česká literatura, která se 

těmto oborům věnuje, a mnoţství vzdělávacích kurzů, seminářů a oblastí zájmu 

investic.  

   Všeobecné základy řízení rizik, obzvláště terminologie, byly zachyceny 

v mezinárodní normě ISO/IEC 73, která byla v řadě zemí přeloţena a zahrnuta do 

národní normativní základny. Stejnou cestou se vydala i ČR, kdy sama nevydává 

k této problematice národní normu. Překladem a jazykovou úpravou zahrnula ČR 

normy k řízení rizik, jako např. ONR 49002-1 – Management rizik pro organizace a 

systémy (2008). 

   V dubnu 2007 byla v ČR zaregistrována jako občanské sdruţení asociace ASPAR 

CZ (Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky), která vznikla z 

původně neformálních setkání českých odborníků na pojištění a rizika datujících se 

do roku 1999, v současné době má 22 členů. Cílem sdruţení je poskytovat 

odbornou a vzdělávací základnu primárně zaměřenou na manaţery zabývající se 

pojištěním a řízením rizik, pomáhat zvyšovat povědomí o významu pojištění a 

řízení rizik, zastupovat společné zájmy svých členů a spolupracovat s podobnými 

institucemi. ASPAR CZ pořádá pro své členy pravidelná setkání a odborné 

semináře a zaštituje aktivity zabývající se problematikou rizik. Úzce spolupracuje 

s mezinárodními asociacemi, jako je FERMA, kdy společný cíl a úkol tyto 
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organizace chápou ve výměně poznatků a praxe, protoţe právě ta je pro řízení rizik 

a potýkání se s nimi tou nejdůleţitější k úspěšnému řešení. 

 

   Stejně jako na mezinárodní úrovni existují studie o řízení rizik v daných státech  

i v ČR, studie tohoto typu proběhly za účelem zjištění aktuálního stavu a vnímání 

problematiky řízení rizik nejen odbornou veřejností. Při analýze dostupných studií s 

aktuálními průzkumy a analýzy řízení rizik na českém trhu jsem se zaměřila na 

studie, které proběhly pod záštitou důvěryhodných institucí (např. Consulting 

České spořitelny a Svaz průmyslu a dopravy ČR, DBM, E&Y nebo MMC Marsh& 

McLennan Companies atd.)[37,38,40] 

 

   Jak uvádí výzkum v oblasti řízení rizik, který v ČR proběhl v roce 2003 mezi 

manaţery největších českých firem pod názvem „Rizika a krize 2003“ (Donath-

Burson-Marsteller, Det Norske Veritas, MR. Think), většina respondentů tohoto 

průzkumu si o identifikaci rizik a minimalizaci dopadů krizí myslí, ţe: 

 

- hlavními rizikovými oblastmi jsou: zabezpečení IT systémů a dat, vztahy s 

partnery a konkurencí, 

- jako nástroj prevence krizí se vyuţívá zejména systematické identifikace 

potenciálních rizik, 

- znalost rizik u klientů, dodavatelů a konkurence je důleţitá pro rozvoj firmy, 

- znalost rizik vede hlavně k zisku konkurenční výhody, 

- investice do identifikace rizik a prevence krizí je výhodná. [40] 
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   V jiţ zmíněném průzkumu je ucelená sada otázek, které zjišťují stav řízení rizik 

v České republice (2003). Na otázku: „Které nástroje prevence a minimalizace 

dopadů krizových situací pouţíváte?“ respondenti průzkumu odpověděli 

následovně:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č.2:   DBM &al. – Průzkum mezi českými manaţery: Rizika a krize 2003. Zdroj: DBM. [40] 

 

   V průzkumu bylo zjištěno, ţe více neţ polovina respondentů v ČR systematicky 

identifikuje potenciální rizika (83 %) a vytváří specifické krizové plány pro 

minimalizaci identifikovaných rizik (68 %). Firmy čtyř pětin respondentů však 

nepořádají krizové tréninky (79 %), nedisponují detailními manuály (81 %) ani 

nemodelují krizové situace (85 %). [40] 

 

   Tento komplexní průzkum proběh v roce 2003. Podobně ucelený průzkum na 

téma řízení rizik v ČR od roku 2003 nebyl zveřejněn či k dispozici. Zajímalo mne, 

jak se situace řízení rizik na českém trhu od roku 2003 změnila a jaké jsou aktuální 

představy organizací právě v době „celosvětové krize“.  

   Z tohoto důvodu jako součást této disertační práce vzniklo dotazníkové šetření na 

území ČR (podrobnější informace viz kapitola 2.5). 
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2.5 VLASTNÍ PRŮZKUM POTŘEB ANALÝZY A ŘÍZENÍ RIZIK V ČR 

(2009) 

 

   Jelikoţ dostupné studie se uskutečnily v ČR v letech 2000 aţ 2006, je na místě 

otázka: Zda a jak se situace v českém podnikatelském prostředí od roku 2006 

změnila? Zda podnikatelé potřebu řídit rizika nejen cítí, ale zda jiţ některé nástroje 

vyuţívají? A kdo analýzu a řízení rizik v organizaci provádí? 

   V rámci této práce bylo provedeno dotazníkové šetření stavu řízení rizik v ČR. 

Průzkum proběhl k dubnu roku 2009 formou dotazníkového šetření umístěného na 

internetu. Dotazník měl 25 otázek ve dvou sekcích, kdy první část byla obecná a 

druhá část byla zaměřena na řízení rizik v organizacích respondentů. Celý dotazník 

je přiloţen k této disertační práci, viz příloha č. 1, jako součást analýzy a zprávy 

z dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo vytvořeno za účelem zjistit 

současný stav řízení rizik v ČR (2009) a zjištění, zda na trhu existuje poptávka po 

externí konzultaci organizacím v oblasti řízení rizik. 

    V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 1000 vybraných organizací v ČR 

jako relevantní vzorek dle velikosti, sídla působení a oboru podnikání k moţnému 

posouzení. Průzkumu se zúčastnilo 89 respondentů, tedy organizací. Výsledky byly 

zpracovány pomocí systému E-survey, v jehoţ prostředí měli respondenti moţnost 

odpovídat. Na základě získaných hrubých dat byla provedena podrobná analýza a 

sestavena zpráva: Průzkum současného stavu řízení rizik v ČR 2009, příloha č. 1. 

Tato zpráva obsahuje podrobnou analýzu výsledků dotazníkového šetření. Zároveň 

byla přeloţena do anglického jazyka, kdy ASPAR CZ a evropská asociace FERMA 

projevily zájem o představení studie na Mezinárodní konferenci k řízení rizik 

v Praze v říjnu 2009. Výsledky byly představeny jako oficiální výsledky za ČR pro 

mezinárodní srovnání za rok 2009. 

   Cílem dotazníkového šetření bylo získat odpovědi na následující otázky: 

 Řídí organizace rizika? Pokud ano, tak jak? 

 Chápou organizace řízení rizik jako příleţitost? 

 Jsou organizace otevřeny řízení rizik externím specialistou? 

 Kdo je zodpovědný za řízení rizik v organizacích? 

 Jaké vlastnosti jsou pro „Managera rizik“ potřebné? 
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   V době realizace šetření, tj. na počátku roku 2009, řízení rizik realizovalo celkem 

70,8 % respondentů- ať jiţ sami, či ve spolupráci s externími odborníky na řízení 

rizik. Zbylých 29,2 % respondentů svá rizika nijak neřídilo, přičemţ 22,5 % 

respondentů připadalo na subjekty, které o řízení rizik uvaţují do budoucna na 

základě zkušeností z právě probíhající hospodářské krize, a 6,7 % respondentů 

připadalo na subjekty, které rizika neřídí a ani o tom do budoucna neuvaţují.  

65%6%

22%

7% Ano, řídíme sami

Ano, řídíme externě

Ne, neřídíme, ale

uvažujeme o tom do

budoucna

Ne, neřídíme, ani o tom

neuvažujeme do

budoucna
 

Obr. č.3:   Řídí vaše organizace rizika? Zdroj: dotazník. 

 

   Řízení rizik bylo nejčastěji realizováno prostřednictvím intuitivního přístupu (v 

76,2 % případů), relativně četná je však také systematická identifikace rizik (42,9 

%), vyuţívání nastavených systémů (36,5 %), krizových plánů (33,3 %) a určení 

konkrétní osoby odpovědné za řízení rizik (23,8 %).  
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Obr. č.4:   Jakým způsobem rizika ve vaší organizaci řídíte? Zdroj: dotazník. 
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Organizace, jeţ v době realizace šetření rizika neřídily, pak jako nejčastější důvody 

tohoto stavu uváděly nedostatek kvalifikovaných pracovníků (57,7 %), 

nedostatečné informace (53,8 %), časovou náročnost (38,5 %) a finanční náročnost 

(30,8 %). 

15

14

10

8

6

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nedostatek kvalifikovaných

lidí

Pro nedostatek informací

Časově náročné

Finančně náročné

Administrativně náročné

Doposud neexistující

potřeba

 
Obr. č.5:   Z jakého důvodu rizika ve vaší organizaci neřídíte? Zdroj: dotazník. 

  

   Poskytnutý vhled do stavu řízení rizik v organizacích České republiky lze shrnout 

informací o zájmu firem o další rozvoj svých systémů řízení rizik. I přes tíţivou 

situaci dopadů globální ekonomické krize, nebo moţná právě proto, 31,5 % 

respondentů deklarovalo úmysl v průběhu následujícího roku zlepšovat postupy 

identifikace a řízení rizik ve svých společnostech, 47,2 % tuto moţnost stále 

zvaţuje a 21,3 % tuto moţnost odmítlo. 

   Z průzkumu vyšlo najevo, ţe v České republice je stále silný důraz na 

odpovědnost vlastníka a top managementu za řízení rizik, přičemţ tato odpovědnost 

je zdůrazňována zejména v menších podnicích a organizacích, které si často 

nemohou dovolit vyuţívat sluţeb profesionálních risk manaţerů. Pokud jiţ ke 

spolupráci s manaţerem rizik dochází, lze sledovat spíše vyuţívání sluţeb externích 

risk manaţerů v případě menších subjektů a interních risk manaţerů v případě 

subjektů větších. 

    Z odpovědí respondentů dále vyplynulo, ţe osoba odpovědná za řízení rizik by 

nejlépe měla pracovat v organizaci jako zaměstnanec a měla by disponovat vysoce 

rozvinutou schopností řešit problémy, důvěryhodností a kompetencí k plánování a 

organizování času, stejně tak jako by měla být schopna efektivní komunikace a 
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přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí. Respondenti odhalili také poměrně vysokou 

míru neochoty ke spolupráci s externími subjekty na řízení rizik, přičemţ tuto 

skutečnost lze vysvětlit zřejmě jistou nedůvěrou v externí manaţery rizik, neboť 

tito mají přístup ke strategickým informacím firem a neexistuje dostatečná záruka 

proti zneuţití či poskytnutí těchto informací třetí osobě, nebo nedostatkem 

informací o samotném řízení rizik, jeţ můţe vést k obavám ze sníţení flexibility a 

finanční ztrátovosti těchto aktivit. 

 

   Důleţitá je změna z intuitivního na systematické řízení rizik, vznik a pouţívání 

ucelené, efektivní a kvalifikačně nenáročné metodiky na základě jiţ existujících 

metod a prostředků, které jsou obecně mezi organizacemi rozšířeny. Vyuţití, 

upravení a doplnění do podoby srozumitelné nejenom specialistům, ale právě 

zaměstnancům a manaţerům rizik v jednotlivých českých organizacích. Moţnost 

univerzálního vyuţití ve všech typech organizací, nejen z pohledu velikosti, ale i 

druhu tvorby zisku, či vlastníka.  
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3 FORMULACE CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

   Z dostupné literatury, z veřejně deklarovaných postupů některých organizací, 

vlastní praxe, vlastního dotazníkového šetření na území ČR, publikací aktuálních 

trendů a „dobré praxe“, můţe být konstatováno, ţe existuje široký výběr metodik, 

metod, návodů, doporučení, rad a postupů, jak rizika v organizaci analyzovat a 

řídit. Při podrobnějším studiu bylo zřejmé, ţe tyto postupy nejsou jednotné, jsou 

roztříštěné do rozdílných fází, stupňů, metod, pouţívají různá názvosloví, liší se 

postupem či zabývají se pouze některou z částí celého systému řízení rizik, nebo 

jsou určeny pro specifický sektor. Z toho pohledu vyplynul důleţitý fakt, a to ţe 

metody nejsou ucelené do konkrétní, komplexní a jednoduše realizovatelné 

metodiky řízení rizik a tím působí nejednotně a nesrozumitelně pro organizace. Jak 

jiţ vyplynulo z dotazníkového šetření, respondenti převáţně rizika neřídí hlavně z 

důvodů nedostatku informací a sloţitosti celého systému řízení rizik. Dalším 

důleţitým faktem vyplynuvšího z analýzy odpovědí bylo, ţe majitelé a vrcholový 

management jsou nedůvěřiví k externím risk manaţerům, a proto upřednostňují 

vlastní zaměstnance v této roli. Tito zaměstnanci mnohdy zastávají práci ve více 

kumulovaných funkcích a dávají proto přednost jednoduchému a účinnému systém 

řízení rizik. Proto si tato doktorská disertační práce jako primární cíl stanovila: 

1. Vytvořit návrh ucelené, srozumitelné a současně jednoduše 

realizovatelné metodiky implementaci preventivního Integrovaného 

řízení rizik (IŘR) v organizacích jako celku s vyuţitím jiţ exitujících 

metod.  

Ke splnění základního cíle je nutno si vytýčit dílčí cíle, které jsou navrţeny 

v souladu s dosaţením hlavního cíle disertační práce: 

 

1. Analyzovat stávající metodiky pouţívané k řízení rizik. 

2. Návrh konkrétní metodiky. 

3. Návrh podpůrných materiálů k navrhované metodice. 

4. Ověřit vytvořenou metodiku na vybraných organizacích v praxi. 

5. Vytvořit příručku implementace pro uţivatele. 
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4 METODOLOGIE ŘEŠENÍ 
 

   Při zpracování této doktorské disertační práce a v průběhu nadefinování cílů byla 

vyuţita řada metod zaloţených na analýze
6
 a syntéze

7
; metodě abstrakce

8
 a 

indukce
9
 (např. analýza byla pouţita pro zkoumání sloţitých a komplexních 

poznatků týkající se existujících metodik analýzy a řízení rizik; metoda syntézy byla 

vyuţita pro vzájemné propojení získaných poznatků a informací k vytvoření návrhu 

metodiky; abstrakce bylo vyuţito při přenosu a vyuţití poznatků z jiných oborů, ze 

specifických částí ostatních metodik řízení rizik a ověřených postupů z jiných 

procesů v organizacích; k indukci došlo v části návrhu metodiky a vytvoření 

modulárního systému, kdy došlo k zobecnění částí na základě jednotlivých premis
10

 

k obecnějšímu poznatku).  

   Základní výzkum o potřebě řešení tohoto tématu proběhl formou rozhovorů 

s majiteli, manaţery či vedoucími pracovníky v organizacích. Při získávání 

informací bylo zjištěno, zda vůbec organizace pouţívají metody řízení a sniţování 

rizik v organizacích v praxi, a pokud ano, tak jaké to jsou. Dále bylo zjišťováno, 

zda existuje potřeba rizika analyzovat a řídit.  

   Na základě potřeby aktuálních informací o stavu českého trhu pro tuto práci 

proběhl v dubnu 2009 rozšířený a podrobný průzkum na téma řízení rizik 

v organizacích v ČR. Tento průzkum se uskutečnil formou dotazníkového šetření, 

jehoţ výsledky byly podrobně analyzovány a zpracovány do studie, viz příloha č. 1. 

Dotazník byl sestaven dle základních pravidel dotazníkového šetření. Byly v něm 

vyuţity uzavřené otázky s volbou ano/ne, výběr moţností a otevřené otázky. 

Hlavním cílem dotazníku bylo zjistit aktuální stav řízení rizik v organizacích v ČR 

a zjistit, zda existuje potřeba vyuţití při zavadění preventivního řízení rizik 

                                                 
6
 Analýza (z řec. ana–lyó, rozvazovat, rozebírat) znamená rozbor, metodu zkoumání sloţitějších skutečností rozkladem na 

jednodušší. Pouţívá se v mnoha vědách, ve filosofii i v běţném ţivotě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům na základě 

detailního poznání podrobností. Zdroj: www.wikipedia.cz 
7
 Syntéza (z řec. syn-thesis, skládání) je obecné označení pro proces spojování dvou nebo více částí do jednoho celku. Je 

opakem analýzy. Zdroj: www.wikipedia.cz 
8
 Abstrakce spočívá obecně v tom, ţe existuje řada analytických aktů myšlení, jimiţ je zpracováván konkrétní smyslový 

materiál a při nichţ se odhlíţí od určitých znaků, vlastností a vztahů daného předmětu. Jiné znaky, vlastnosti a vztahy jsou 
naopak vyčleňovány jako podstatné a současně nabývají variabilní charakter prostřednictvím znaků nepodstatných. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
9
 Logická indukce je úsudek z jedinečných premis směrem k obecně platnému závěru. Platí-li pro předmět A1 určitá 

skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An také skutečnost B, pak můţeme obecně říci, ţe pro 
všechny předměty A platí skutečnost B. Zdroj: www.wikipedia.cz 
10

 Premisa (z lat. praemittere napřed posílat, předesílat) označuje předpoklad. Premisa je v logice a filozofii výrok, jenţ je 

součástí logického soudu. Logickým postupem lze určit, zda souhrn premis implikuje určitý závěr, součástí tohoto soudu však 
není zkoumání, zda jednotlivé premisy jsou pravdivé. Pravdivostní hodnota závěru je proto závislá nejen na nutném vyústění z 

daných premis, ale téţ pravdivostní hodnotou těchto premis. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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konzultační činnosti externích specialistů na řízení rizika. Byla sestavena zpráva o 

současném stavu řízení rizik v ČR (2009) na základě interpretace výsledků a jejich 

vzájemných závislostí, zjištění aktuálních potřeb organizací, jejich představa o 

analýze a řízení rizik obecně a v organizacích.  

   Sekundární výzkum této práce byl zaloţen na rešerši literatury, jak zahraniční tak 

české; časopisů, sborníků, studií, norem, aktuálních článků na téma řízení rizik, 

provedených analýz řízení rizik v organizacích v zahraničí a v ČR, dále pak v 

popisech poradenských společností, informací zveřejněných na seminářích, 

konferencí a sympóziích, stejně jako myšlenek zveřejněných na internetu v podobě 

článků, tiskových zpráv či publikací poznatků.  

 

   Samotná metodologie této práce je zachycena ve vývojovém diagramu, kdy návrh 

metodiky je proces vývoje
11

 nového postupu implementace integrovaného řízení 

rizik (IŘR) do organizací. Vývoj metodiky prošel fází návrhu (návrh na základě 

dosavadních zkušeností a zjištěných poznatků). Následovala fáze ověření v praxi 

(ověření návrhu ve 3 organizacích) a optimalizace metodiky zaloţená na 

konkrétních potřebách a připomínkách z praxe. Celý proces vývoje metodiky 

implementace IŘR byl zakončen úpravou metodiky a následnou konzultací změn 

v praxi (v jedné z organizací). Na základě těchto poznatků byly vysloveny závěry a 

metodika byla dokončena spolu s podpůrnými materiály a příručkou pro uţivatele.  

V průběhu zpracování této doktorské disertační práce bylo vyuţito poznatků 

z oblasti operační analýzy
12

 k řešení a zpracování vědeckých poznatků a vyvození 

vlastních závěrů.  

 

   Metodika zpracování této práce je znázorněna jako proces vývoje metodiky 

vycházející z dílčích cílů, které systematicky vedou k dosaţení vydefinovaného 

hlavního cíle, viz kapitola 3. 

                                                 
11

 Vývoj je označením pro soustavný proces, během něhoţ dochází ke změně stávajícího stavu do stavu nového. Cílem vývoje 

je na základě zkušenosti, plánu, či náhodné chyby vyvíjet stále lepší verze. Zdroj: www.wikipedia.cz 
12

 Operační analýza (téţ operační výzkum) je název pro postupy aplikující matematické metody na řešení některých úloh, 

zejm. ekonomických, logistických, vojenských nebo organizačních. Vyuţívají se zejména některé partie diskrétní matematiky 

(zejm. teorie grafů), teorie pravděpodobnosti a statistika, ale i matematická analýza a algebra. Cílem operační analýzy je 
vytvořit model (formální popis) dané situace a následně provést jeho optimalizaci, tedy nalezení hodnot parametrů modelu, 

pro které dosahuje sledovaný výstup modelu extrému. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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Obr. č.6:  Návrh metodiky IŘR 

Zmapování aktuálních metodik řízení rizik 

Potřeba existence srozumitelné metodiky řízení rizik 
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NE 
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Návrh vlastní metodiky implementace IŘR na základě 

existujících metod a jejich doplnění 

Návrh podpůrných materiálů k navrhované metodice 

implementace IŘR 

Ověření navrţené metodiky implementace IŘR v praxi  
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ověření v praxi? 

Zapracování poznatků z praxe do navrhované 
metodiky implementace IŘR  
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5 VYMEZENÍ TEORETICKÉHO PODKLADU DISERTAČNÍ 

PRÁCE 
 

   V rámci této kapitoly jsou vymezeny dvě základní oblasti. První oblastí je 

teoretické pojetí organizace jako otevřeného systému ve vztahu ke svému okolí, 

které ji neustále ovlivňuje se zaměřením na analýzu a řízení rizik a teorie analýzy a 

řízení rizika.  Druhou oblastí je diskuse přístupů, názorů a pojmů v oblasti řízení 

rizik.  

   Z časového pohledu lze analýzu a řízní rizik v organizaci zjednodušeně rozdělit 

na 2 stádia řízení rizik v organizaci: 

- řízení rizik jako prevence, tedy v době, kdy krize dosud nenastala a 

organizace je ve stádiu vyvarování se, tedy preventivním řízení rizik;  

- řízení rizik v době krize, tedy krizové řízení
13

; 

 

 

 

 

 

 
Obr. č.7:   3 Stádia řízení rizik podle průběhu krize v čase.  Zdroj: vlastní 

 

   Z důvodu existence obsáhlé literatury na téma krizového řízení se tato práce 

nezaměřuje na stádium Krizového řízení. Metodika IŘR je tedy určena jako 

preventivní před vypuknutím samotné krize a neřeší konkrétní krizové řízení rizik. 

Podle Mgr. Tomáše Zdechovského
14

 lze „Krizový management" definovat jako 

proces strategického plánování a řízení krizí, potaţmo jiné moţné zásadní negativní 

změny (obraty). Plán obnovy procesu po havárii můţe být součástí krizového plánu 

nebo plánu krizové připravenosti. Krizový plán obsahuje postupy při mimořádných 

událostech, jakými mohou být například poţár, záplava, porucha, nehoda, výpadek 

surovinových zdrojů, energie, dodavatelů apod.   

                                                 
13

 Krizové řízení (z angl. Crisis Management, CM) - v české odborné literatuře je překládán jako krizový management nebo 

krizové řízení. Oba pojmy shodně vyjadřují řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohroţující její 
integritu a ekonomickou stabilitu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak obtíţné situace, ve kterých se 

jedná o zastavení sestupného vývoje krizové křivky nejdříve do stabilní polohy, pak do vzestupného směru. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
14

 V roce 2006 Zdechovský jako první na světě přinesl definici politické krizové komunikace a politického krizového řízení, 

která se objevila v desítkách odborných článků a publikacích. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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řízení rizik 
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management) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krizov%C3%BD_pl%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1n_krizov%C3%A9_p%C5%99ipravenosti&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1plava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Porucha&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nehoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodavatel&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.cz/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krizov%C3%A9_komunikace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krizov%C3%A9ho_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
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5.1 ORGANIZACE JAKO SLOŢITÝ SYSTÉM 

 

   Organizace je systém, který je otevřený ve vztahu ke svému okolí. Mezi ní a 

okolím dochází k interakci, to znamená, ţe organizace potřebuje ke své činnosti 

vstupy a současně musí existovat výstupy. Jsou to právě výrobky a sluţby, které ve 

svém okolí realizuje. Tyto vztahy k okolí můţeme označit jako aktivní, protoţe jsou 

důvodem její existence. Cílem a smyslem existence kaţdé organizace je uspokojení 

potřeb zákazníků. Otázka je, jakým způsobem se toho dosahuje. [29] 

   Kaţdá organizace má stanovenu svou strategii, která obvykle vychází z představy 

majitele a z poslání organizace (např. výroba, nákup a prodej nebo poskytování 

sluţeb, ziskový či neziskový charakter organizace, lokální či mezinárodní 

působnost, vznik na základě potřeb trhu či vznik jako druhotný efekt trhu, státní či 

soukromá organizace). Tato strategie je v lepším případě převáţně dlouhodobá a 

organizaci směřuje k dosaţení konkrétních nadefinovaných cílů v delším časovém 

období. Strategie můţe být definována písemně či pouze jako směr a myšlenka 

organizace. Cíle organizace mají úzkou vazbu na aktuální dění v organizaci a na 

trhu, je tedy nesmírně důleţité, aby v sobě měly zahrnuty aspekty předcházení rizik 

a negativním důsledkům na podnikání. 

   Podle Kootze a Weihricha je hierarchická struktura manaţerských funkcí podle 

řízení rozdělena do 3 základních úrovní. Ty mohou být na úrovni vrcholového 

managementu označovány jako Strategická úroveň, na střední úrovni managementu 

jako Obchodní (Marketingová či Technická úroveň) a na nejniţší manaţerské 

úrovni Operativní úroveň uplatňování strategií.[13] Na všech organizačních 

úrovních je nutno s riziky pracovat a zahrnout je do strategií, s patřičným 

přizpůsobením. 

   Řízení rizik na strategické, obchodní i operativní úrovni musí být integrováno tak, 

ţe se jednotlivé úrovně organizace navzájem doplňuji a podporují. V takovém 

případě je řízení rizik v organizaci řízeno směrem shora dolů a jednodušeji se 

zakotví v procesech a kaţdodenních aktivitách organizace, nebo směrem zdola 

nahoru. V obou případech musí být všichni zaměstnanci ujištěni, ţe řízení rizik je 

strategické rozhodnutí, ţe management uvolní potřebné prostředky na 

implementaci, vedení a udrţování, stejně jako na školení a informovanost 

zaměstnanců na operativní úrovni. [1] 



32 
 

Operativní úroveň 

Obchodní úroveň 

Strateg
ická 

úroveň 
Strategická rozhodnutí 

Rozhodnutí potřebná pro provedení 

Hrozba, nejistota, riziko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.8:   Hierarchie rizik v závislosti na úrovni řízení. v organizacích. Zdroj: upravena teorie Kootze a Weihricha. 

 

   Jak je z obrázku patrno, jsou organizační úrovně značeny ve tvaru pyramidy, 

která svým tvarem nejlépe znázorňuje hierarchii strategií. Na vrcholu pyramidy 

stojí strategická úroveň, která určuje směr a hlavní cíle organizace, rozhoduje o 

otázkách změny či úpravy strategie organizace. Na této úrovni jsou řešena rizika a 

stanovena riziková strategie organizace, jak se hrozby a rizika budou analyzovat a 

řídit, jak se bude předcházet negativním událostem, jaká se přijmou strategická 

opatření, a jak se jim organizace v budoucnu efektivně vyhne. Posuzuje se stav trhu 

a určuje se dlouhodobá strategie v řízení vlastních zdrojů (práce, půda a kapitál).   

   Na strategickou úroveň navazuje obchodní, která vymezuje obchodní strategii, 

způsob jejího provedení, zaměření se a orientace na trh. Základnu pyramidy tvoří 

Operativní úroveň. Jedná se o konkrétní strategii rozvoje organizace v souladu 

s předešlými strategiemi, např. výrobní strategie, finanční strategie, marketingové 

strategie, strategie řízení lidských zdrojů, strategie informačního systému, strategie 

řízení výroby nebo vědecko-technologické strategie atd. Na tuto úroveň působí 

Hierarchie rizik v organizaci 

Rozhodnutí o převedení strategie do praxe 
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operativní rizika a hrozby. Je nutná komunikace o hrozbách a moţném vzniku 

rizika směrem nahoru v hierarchii organizace. 

Rizika v organizaci vznikají nejen na různých úrovních řízení organizace, ale i na 

základě různých typů organizačních struktur. Kaţdá organizace má svou strukturu a 

ta se můţe v průběhu organizačního cyklu měnit v závisti na typu práce. 

   Hierarchie je definovaná jako posloupnost a stupnice hodnot. Existují samostatné 

obory detailně se zabývající strukturou a hierarchií organizace. Z pohledu risk 

managementu je jasné nadefinování zodpovědností a samotné hierarchie důleţitým 

prvkem pro identifikaci rizika. Hierarchizace, tedy vytvoření organizační struktury, 

umoţňuje funkční uspořádání lidí a zejména řízení jejich velkého počtu z jediného 

organizačního centra. [3] Tato hierarchizace vede k transparentnímu přehledu o 

místech potenciálního vzniku rizika, jsou lépe dohádatelné příčiny, zodpovědnosti a 

je moţné účinněji a efektivněji definovat strategii řešení rizik. 

   Kaţdá organizace musí mít pro řízení rizik jasnou strategii, kdy účelem je 

implementace preventivního řízení rizik do organizace. Tato strategie by měla být 

začleněna do organizace, včetně strategie a politiky zahrnutí řízení rizik do 

kaţdodenních procesů tak, aby zajistila, ţe řízení rizik je neoddělitelnou součástí 

fungování organizace na kaţdé úrovni řízení. 

 

   Na základě těchto poznatků návrh preventivní metodiky implementace IŘR 

v organizaci zahrnuje všechny úrovně řízení v organizaci, zabývá se oboustrannou 

komunikací mezi strategickými úrovněmi, stejně jako organizační strukturou 

z pohledu efektivní komunikace při preventivní implementaci IŘR do procesů, jeho 

udrţování a monitorování. Současně se navrhovaná metodika zabývá všemi 

oblastmi organizace (oddělení, resp. útvary, obchodní jednotky
15

 - personální, 

finanční, ekonomické, účetní apod.) i činnostmi, které působí napříč organizací 

(ochrana zdraví, ţivotního prostředí, kvalita procesů a výroby apod.) 

                                                 
15

 SBU – (strategic business unit) jsou do velké míry samostatné útvary zaměřené na výrobu a obchod v jasně definovaném 

produktovém segmentu. Kaţdé SBU řídí manaţer přímo podřízený generálnímu řediteli společnosti. Svým zákazníkům SBU 
poskytují kompletní servis, zaloţený na přímém kontaktu se zákazníkem a rozvíjení dlouhodobého, oboustranně výhodného, 

partnerství. Zdroj: www.wikipedia.org 



34 
 

5.1.1 VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ RIZIKA 

 

   Vznik rizik a hrozeb s vlivem na organizaci je moţné rozdělit z hlediska jejich 

místa vzniku na vnitřní a vnější organizační rizika. Jelikoţ vnitřní rizika jsou 

z pohledu organizace a řízení pro vedení více hmatatelné (konkrétní - z důvodu 

jednodušší konkretizace), je i jejich identifikace pro organizace zpravidla méně 

sloţitá.  

Pro identifikaci vnitřních rizik v organizaci můţe být efektivně vyuţito rámce 7S. 

Jedná se o rámec 7 faktorů vytvořený firmou Mc Kinsey, kdy označení 7S vzniklo 

ze sedmi anglických slov, na nichţ celý rámec stojí:  

 Shared value (sdílené hodnoty),  

 Strategy (strategie),  

 Structure (struktura),  

 Systems (systémy),  

 Staff (zaměstnanci),  

 Style (styl)  

 Skills (schopnosti). 

 

Obr. č.9:  Rámec „7S― faktorů firmy McKinse.  Zdroj:McKinsey 

 

Nosnou myšlenkou modelu 7S je, ţe kaţdá organizace je komplexně zachycena 

pomocí 7 navzájem souvisejících prvků organizace, které jsou propojeny a 
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navzájem ovlivňovány. Jednotlivé sloţky tvořící organizaci lze stručně z pohledu 

identifikace a řízení vnitřních rizik definovat takto: 

 Strategie (Srategy) – plány pro alokaci zdrojů pro organizaci, stanovení 

strategie, cílů a směru organizace, nutno chápat organizaci 

v celoorganizačním nadhledu z hlediska konkurence, trhu, okolí, ţivotního 

prostředí atd. 

 Struktura (Structure) – způsob stanovení vzájemných vztahů a přenosu 

informací a odpovědností. Např. centralizovaná, top-down, znalost 

organizační struktury všem zaměstnancům, zastupitelnost, rozhodovací 

pravomoci atd. 

 Systémy (Systems) – procesy a kaţdodenní práce, které ukazují, jak důleţité 

jsou, aby byly provedeny: finance, pronájmy, propagace, spolupráce, 

dodavatelé, IS, ochrana know-how, dat a odhad rizik vad a závad, prevence 

či nápravná opatření. 

 Schopnosti (Skills) – popisuje moţnosti zaměstnanců organizace jako 

celku, schopnosti přizpůsobit se, rozhodování, samostatnosti, řešení 

problémů, chování v době krize, rozlišovací schopnost rizika, rozpoznání 

případné krize, nepříznivého vlivu na organizaci apod. 

 Spolupracovníci (Staff) – počet a typ personálu v organizaci, personální 

politika organizace, osobnostní zaměření, vzdělání, dovednosti, schopnosti, 

osobní nasazení, motivace, stimulace, odměňování, zastupitelnost, 

zodpovědnost, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců při pravidelném hodnocení. 

 Styl (Style) – kulturní styl organizace a jak se klíčoví zaměstnanci chovají 

při dosahování cílů organizace, jak se vedení organizace chová ke klíčovým 

zaměstnancům, styl vedení v různých fázích rozvoje organizace, postoj 

vedení k řízení a vedení organizace v době krize, potřeba rozvoje 

organizace, styl komunikace se zákazníky apod. 

 Sdílené hodnoty (Shared Value) – podle McKinseye tento prvek je 

propojovací. Jedná se o hodnotu, která určuje a viditelně potvrzuje, za čím 

si organizace stojí a v co věří. Organizační přesvědčení a stanovisko, postoj, 

vedení, styl, strategie organizace promítnuta do všech sloţek a základních 

oblastí podnikání, ekonomické ukazatele, jejich sledování, prezentace 

zaměstnancům, zákazníkům a investorům, efektivní vyuţití znalostí 
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jednotlivců, zajištění přenosu a uchování znalostí a vědomostí v organizace, 

moderní trendy v řízení, motivace ke zlepšování procesů a analýzy rizik 

apod. 

 

   Prvky modelu lze rozdělit na 2 základní části dle druhu dovedností – tzv. „tvrdé 

dovednosti“ (hard skills), které s sebou nesou nutnost znalosti klíčových ukazatelů, 

např. výkonnosti, řízení procesů či moţných rizik (struktura, systém a strategie). 

Mezi tzv. „měkké dovednosti“ (soft skills) v rámci modelu 7S patří 

spolupracovníci, respektive zaměstnanci, jejich schopnosti a styl vedení organizace. 

Rámce 7S lze tedy účinně pomocí analogie vyuţít k analýze a typologii rizik 

v organizaci. Na základě rámce 7S lze rozdělit oblasti vzniku vnitřních rizik v 

organizaci podle jednotlivých faktorů působících v organizaci. Taktéţ jej lze chápat 

jako rámec 7 oblastí nutných pro analýzu oblastí rizik ve vnitřním prostředí.  

Identifikace vnitřních rizik je základním kamenem pro efektivní analýzu rizik a 

jejich budoucí řízení. Zdánlivě by se právě analýza vnitřních rizik mohla jevit jako 

jednoduchá, ale je třeba si uvědomit, ţe pokud je prováděná samotnými 

zaměstnanci, mohou opominout některé hrozby z důvodů tzv. „provozní slepoty“. 

Současně jsou to právě zaměstnanci, kteří jsou nositeli klíčových informací, 

historických propojení mezi událostmi z minulosti a znalosti prostředí, klientů a 

souvislostí. 

   Rámce 7S lze efektivně vyuţít k určení základních oblastí vzniku vnitřních 

organizačních rizik jako je strategie, struktura organizace, procesy, řízení lidských 

zdrojů, schopnosti a vědomosti pracovníků či hodnoty, na kterých organizace staví. 
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5.1.2 VNĚJŠÍ ORGANIZAČNÍ RIZIKA 

 

   Podnikatelské prostředí je jiţ několik desítek let označováno jako chaotické, 

turbulentní a diskontinuální. Chaos v něm neznamená nepořádek, ale nemoţnost 

predikce budoucího vývoje na základě vývoje dosavadního. Znamená to, ţe existuje 

velká mnoţina budoucích stavů, které nejsou známy a nelze je definovat. Kaţdá 

aktivita organizace směrem k trhu je riziková. Riziko není jen u nových aktivit, kdy 

organizace přichází na trh s novou aktivitou, nebo se zaměřuje na nový trh, nebo 

jeho segment. Rizikové je také pokračování realizace stávajících aktivit. Systémová 

teorie říká, ţe organizace má snahu o homeostazi
16

, to znamená o udrţování 

rovnováţného stavu organizace se svým okolím. Totéţ platí o vztahu okolí 

k organizaci. [29] 

   Pro organizace vyplývá nutnost pravidelné analýzy okolí a jejich rizik na základě 

strategie. Analýza existujících rizik začíná rozborem stávajícího stavu okolí, neboli 

makrookolí, organizace. Moderní metodou rozboru makrookolí je tzv. PEST 

analýza, která okolí organizace dělí na 4 základní faktory (název analýzy vznikl 

akronymem
17

 jednotlivých faktorů):  

 Politické a legislativní – např. stabilní politická situace, antimonopolní 

zákony, ochrana ţivotního prostředí, ochrana spotřebitele, daňová politika, 

regulace v oblasti zahraničního obchodu, pracovní právo, členství v 

mezinárodních a nadnárodních organizacích (EU) atd. 

 Ekonomické – např. ekonomické faktory, hospodářské cykly, trendy HDP, 

devizové kurzy, kupní síla, úrokové míry, inflace, nezaměstnanost, výše 

průměrné mzdy, vývoj cen energií, atd. 

 Sociální a demografické – např. demografický vývoj populace, změny 

ţivotního cyklu, mobilita, úroveň vzdělávání, přístup k práci a volnému 

času, typu ţivotní úroveň a styl ţivota obyvatelstva, charakteristika pracovní 

síly, ochrana ţivotního prostředí, kultura, náboţenství atd. 

 Technické a technologické – např. vládní podpora rozvoje, celkový stav 

technologií, nové objevy, změny technologie, rychlost zastarávání atd. 

                                                 
16

 Homeostáze nebo také homeostáza (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) znamená samočinné udrţování hodnoty 

nějaké veličiny na přibliţně stejné hodnotě. Zdroj: www.wikipedia.cz 
17

 Akronym (téţ akronymum; slovo pochází z řečtiny – ακροσ akros „krajní― a ὄνομα onoma „jméno―) je druh zkratky, která 

nebývá – na rozdíl od běţných zkratek – hláskována a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potaţmo i skloňovat. Stejně jako 

ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov.  Zdroj: www.wikipedia.cz 
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Je třeba zdůraznit, ţe cílem PEST analýzy není analyzovat všechny sloţky 

jednotlivých faktorů, ale najít ty sloţky, které mají pro organizaci význam, jinými 

slovy které pro něj mohou znamenat nějakou významnou příleţitost, nebo naopak 

hrozbu (riziko). Analýza by rovněţ měla usilovat o stanovení pravděpodobnosti, se 

kterou k této příleţitosti nebo hrozbě dojde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.10:  PEST + 4C analýza 

 

   Jelikoţ se organizace často pohybují v různé míře i na mezinárodním trhu, měla 

by být PEST analýza zaměřena taktéţ na všechny trhy, na kterých organizace 

působí. Při zkoumání jednotlivých trhů jsou důleţitými sloţkami zákazníci 

(customers); samotná země (country), v níţ firma působí; náklady (costs), které 

na daném trhu dosahuje a konkurence (competition), s níţ se setkává. V rámci 

PEST analýzy lze pouţit metodu 4C, která se zaměřuje na výše vyjmenované 

sloţky. 

   Po analýze okolí by se organizace měla zaměřit na analýzu odvětví, ve kterém 

působí. U většiny odvětví přitom platí, ţe jeho hranice nejsou přesně vymezené, ţe 

se konkurenční hrozby i příleţitosti mohou nacházet i v oblastech, které na první 

pohled do daného odvětví nepatří. Obecně přitom platí, ţe čím větší je moţnost 

nahrazení (substituce) produktů, které organizace nabízí, tím podnikání v dané 

oblasti má větší sklon k riziku a změnám. Je proto třeba hledat odpovědi na otázky 
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typu: Jaké jsou základní charakteristiky odvětví? Má tato struktura vliv na 

podnikání v odvětví? Jaké hlavní změny mohou v odvětví v následující době nastat? 

Jaká rizika a hrozby mohou být spojena se změnami v odvětví? Jaké jsou klíčové 

faktory úspěchu v odvětví?  

   Organizace by měla bez odkladů reagovat na změny ve svém okolí. Vedení 

organizace se ale při svém rozhodování nechová vţdy racionálně. Rozhodování se 

týká budoucnosti a o té je známo jen málo informací, a pokud jsou, lze je označit za 

nepřesné. Stačí se podívat na různé prognózy vývoje ve společnosti. Velké naděje 

se před několika desetiletími vkládaly do kvantitativních metod, které se měly stát 

zázračným nástrojem manaţerů pro rozhodování. Jejich selhání vyplynulo nejen 

z nemoţnosti kvantifikace všech jevů a faktorů, ale zároveň z neschopnosti určit, 

které faktory , jak a jakým směrem  budou působit v budoucnosti. [30] 

 

   Na základě poznatků  lze rozdělit oblasti vzniku vnějších rizik podle jednotlivých 

faktorů PEST analýzy spolu s rozšířením o metodu 4C. Důleţité je si uvědomit 

základní faktory vnějšího okolí, které na organizaci mohou působit a jsou místem 

vzniku rizik a hrozeb působících z vnějšího prostředí. Pro organizace není 

jednoduché postihnout všechna rizika působící z vnějšího okolí. O to více je 

důleţité tyto analýzu provést.  
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5.1.3 ROVNOVÁHA ORGANIZACE 

 

   V této kapitole dochází k teoretickému spojení vnitřního a vnějšího subprostředí 

působícího na organizace do uceleného prostředí, ve kterém se organizace pohybují 

a kde vznikají potenciální hrozby.  

   Organizace existuje na rozhraní vzniku vnitřních a vnějších rizik. Mezi organizací 

a jejím okolím dochází k neustálému narušování rovnováhy a stejně tak je neustále 

narušována rovnováha mezi jednotlivými subsystémy uvnitř organizace. 

K narušování rovnováhy dochází působením rizikových faktorů, z nichţ 

nejfrekventovanějším jsou samotní lidé. Jsou to právě lidé, kteří formulují a 

realizují aktivity organizace do jeho okolí, reagují nebo nereagují na změny okolí a 

jsou součástí vnitřních systémů organizace.  

Spojením rámce 7S, PEST analýzy a 4C je moţno celé prostředí působící na 

organizaci zachytit takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.11:  Rovnováha vnějšího a vnitřního prostředí.  
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   S velikostí organizace se podstatně zvětšuje i její vnitřní diferenciace, narůstá 

počet jejich vnitřních prvků a vazeb mezi nimi. Prvky rozumíme jednotlivé 

pracovníky a výrobní prostředky, které organizace pouţívá. Zároveň krizovou 

situaci mohou způsobit jednotlivé prvky – lidé, kteří jsou sami v krizi, řeší rizikové 

situace a případně jejich chování není adekvátní. [29] Nerovnováha mezi organizací 

a jejím okolím také nastává nevyuţitím příleţitostí, které mu okolí nabízí. Změna 

v okolí vytváří prostor a schopnost jeho zaplnění umoţňuje sníţení konfliktu mezi 

organizací a okolím, i kdyţ ho samozřejmě nelze úplně odstranit. [29] 

   Účinnou analýzu, která se zaměřuje na slabá místa a silné stránky vnitřního 

prostředí, hrozby a příleţitosti z vnějšího prostředí, je SWOT analýza. Tato 

ucelená, hojně pouţívaná analýza je nástrojem k vytvoření uceleného přehledu 

stávajícího stavu organizací, lze ji vyuţít pro komplexní pohled na současný stav ve 

smyslu vnitřních slabých stránek (rizika) a současně i vnější hrozby, které na 

organizaci působí z vnějšího prostředí. Takto vytvořená matice v dalších stupních 

vyuţívá číselného ohodnocení a vyjádření tím stupně závaţnosti. Podle druhu 

závaţnosti se organizace můţe rozhodnout pro jednu ze 4 strategií řízení hrozeb či 

příleţitostí pro organizaci. Tyto strategie jsou znázorněny na obrázku č. 13 jako 

kombinace priorit jednotlivých sloţek SWOT analýzy. 

 

Obr. č.12:   SWOT analýza.  Zdroj: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA 

   Hodnotí se, jak cíle a postupy vyuţívají přednosti organizace a jak reagují na 

potenciální rizika. Zároveň je rolí managementu, aby posoudil přijatelnost 

„ziskovosti“ strategií, nákladnost potencionálních rizik a jejich ohodnocení. SWOT 

analýza poskytuje informace, které získala empiricky, pro budoucí rozhodování. 

Výhodou analýzy je její rychlost a relativní jednoduchost. Je však třeba zahrnout co 

nejvíce zaměstnanců napříč organizací pro reálnější pohled na současný stav 

rovnováhy / nerovnováhy organizace. 
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Kolaps 

Kriticky nestabilní 
úroveň organizace  

 

Problémová úroveň organizace  

 

Stabilní úroveň 

   Nerovnováha nemusí vţdy znamenat nevyhnutelnou krizi. Z hlediska velikosti 

odchylky můţe existovat v několika úrovních vlivu na organizaci. Tyto úrovně lze 

dle závaţnosti vlivu rozdělit:  

- stabilní úroveň - nenarušení stabilní úrovně v organizaci,  

- problémovou úroveň - kdy hrozby mají vliv na chod organizace a vznikají 

problémy v rozsahu řešení. Pokud v tuto chvíli není správně identifikována 

potřeba řízení rizik a hrozeb, anebo se vedení organizace k problémům otáčí 

zády, můţe hrozba zesílit a organizace se dostává do závaţnější úrovně 

vlivu na organizaci, a to:   

- kriticky nestabilní úrovně řízení,  

- v závislosti na faktorech, které kriticky nestabilní situaci způsobily, jejich 

trvání, neřešení, či rychlost působení organizace nemá daleko ke stavu 

kolapsu, tedy krizi vedoucí k likvidaci či zásadního poškození řízení 

organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.13:   Schéma úrovní nerovnováhy. Zdroj: [29] 

 

   Otázkou dosaţení rovnováhy organizace je, zda vedení organizace rovnováhu 

udrţet chce, zda má moţnost dosáhnout rovnováhu a zda ji umí dosáhnout. Několik 

zahraničních výzkumu a jejich odborná interpretace uvádí, ţe 70 - 80% krizí 

v organizaci má svůj původ v okolí. Tato čísla nejsou zcela přesná, jelikoţ 

management v průzkumech není ochoten uvést reálná čísla. Odborníci na řízení 

rizik odhadují, ţe 90 % všech krizí si způsobují organizace samy a mají podstatný 

podíl na jejich vzniku. Hlavními důvody jsou neřízení rizik, nulová či nedostatečná 

identifikace a nesystematické řízení rizik. 
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5.2 TYPOLOGIE RIZIK  

 

    Z předchozích kapitol je patrno, ţe organizace jsou pod tlakem nejenom 

vnitřních, ale i vnějších faktorů. Jelikoţ existuje nekonečna mnoţina rizik, je třeba 

jejich správná identifikace a typologie
18

. Zatřízení, typologie a dělení rizik 

v organizaci probíhá na základě podobných znaků rizik (např. místo vzniku 

vzhledem k organizaci – vnitřní x vnější). Studium odborné literatury ukázalo, ţe 

typologie rizik je v tuzemské i zahraniční literatuře nejednotná. Neexistuje 

definovaný způsob jak rizika v organizacích třídit a určit. Proto v následujícím 

přehledu jsou, metodologií rozkladu od obecnějšího ke konkrétnímu, uvedeny 4 

základních oblastí vzniku rizik a jejich 9 základních podoblastí. Pro bliţší představu 

a pochopení jsou u kaţdé oblasti (respektive podoblasti) uvedena některá rizika 

jako příklad nikoliv konečný výčet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.14:   Typologie rizik. Zdroj: E&Y 

   Jako teoretický podklad pro vytvoření tohoto modelu byl pouţit existující model 

sestaven společností E&Y pro potřeby typologie rizik. Na následujících stránkách 

této práce jsou oblasti rozpracovány do tabulek s uvedením příkladů rizik. Nejedná 

se o kompletní zachycení všech rizik, jde o vytipování nejvýznamnějších rizik bez 

ambice na vytvoření vyčerpávajícího seznamu a s vědomím, ţe existují další rizika 

působící na organizaci. 

                                                 
18

 Typologie je zobecňující vědecká metoda, která se pokouší setřídit vybrané jevy podle podobných znaků. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
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Tab. č. 1: Vybrané příklady operativních rizik. Zdroj: vlastní 

 

OPERATIVNÍ RIZIKA 

1. Provozní rizika 

Tato rizika vznikají na základě operativních činností organizace, a proto rychlá 

reakce či předcházení je nepostradatelná při efektivním řízení rizik. Promítají se 

do nich rizikové faktory z operativních oblastí. Organizace můţe míru rizika 

předvídat a řídit.  

- Výroba a poskytování sluţeb 

- Kaţdodenní operace organizace 

- Technické závady 

- Nedostatečná výrobní kapacita  

- Neodborná práce a nakládání  

- Ekologické aspekty výroby 

- Platební podmínky a jejich dodrţování 

- Prodej 

- Servis 

- Zdroje  

- Dodavatelé 

- Outsourcing 

- Majetek organizace 

- Ochrana zdraví a prevence vzniku nehod a úrazů zainteresovaných stran 

- Spokojenost zákazníka 

- Etika podnikání 

- Selhání IS/IT 

- Řízení kvality 

- Údrţba a havárie 

- Zabezpečení dat před zneuţitím 

- Zabezpečení softwaru před zneuţitím, atd. 

 

2. Legislativní rizika 

Nepříznivý vývoj v důsledku legislativních změn v zemích působení organizace. 

- Občanský zákoník / Zákoník práce / Obchodní zákoník 

- Odpovědnost za výrobek 

- Smluvní rizika 

- Infrastruktura oblasti působení 

- Stanovení norem, kvót a podmínek 

- Změna norem (technických, hygienických, přepravních apod.) 

- Vyšší administrativa 

- Harmonizace předpisů s EU 

- Právní předpisy země exportu / importu / dodávek / subdodávek 

- Transitní předpisy, normy a clo 

- Poplatky a daně, atd. 
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Tab. č. 2: Vybrané příklady podnikových rizik. Zdroj: vlastní 

                                                 
19

 Mobbing je druh rafinované šikany na pracovišti. Samotný pojem mobbing má základ v angličtině (mob = hromadně 

napadnout, dotírat). Tento pojem zavedl Konrad Loren. Zdroj: www.wikipedia.cz 
20

 Bossing je podskupinou mobbingu. Je specifický tím, ţe šikany se dopouští nadřízený pracovník. Zdroj: www.wikipedia.cz 
21

 Sexual Harashment = sexuální obtěţování 

PODNIKOVÁ RIZIKA 

3. Organizační rizika 

Jednání pracovníků organizace jako odraz vztahu k zaměstnavateli a také 

pohledu obyvatele na organizaci. Jedná se ocelkové nastavení fungování 

organizace, chodu, procesů apod.  

- Nastavení organizační struktury 

- Nejasnost zodpovědností/pravomocí  

- Personální strategie přijímání nových zaměstnanců/hodnotící systém 

- Pracovní vztahy 

- Spokojenost všech zainteresovaných stran 

- Dostatek a kvalita informací na základě se rozhodují 

- Zdroje do rozvoje 

- Kontrola/supervize/hodnotící pohovory 

- Lidské selhání  

- Neodpovídající kvalifikace pracovníků 

- Úrazovost (smrtelný, výskyt nemocí apod.) 

- Sociální politika organizace 

- Zhoršení image 

- Neetické chování, mobbing
19

, bossing
20

, harashment
21

 

- Diskriminace pracovníků, atd. 

4. Strategická rizika 

Rozhodnutí tykající se všech úrovní organizace v oblasti strategických 

rozhodnutí organizace. 

- Organizační strategie 

- Marketingová strategie 

- Obchodní strategie 

- Komunikační strategie 

- Právní aspekty 

- Etický přístup organizace 

- Potřeba speciálních zdrojů/nástrojů/kompetencí 

- Investování do rozvoje organizace 

- Konkurence na trhu 

- Produkty na trhu 

- Rozloţení trhu 

- Zákaznické preference na trhu 

- Inovace technologií, pouţitého materiálu a výrobků 

- Vývoj nových výrobků a technologií 

- Kvalita výrobku, atd. 
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Tab. č. 3: Vybrané příklady finančních rizik. Zdroj: vlastní 

 

FINANČNÍ RIZIKA 

5. Trţní rizika 

Vyplývající z podnikatelské činnosti směrem do jeho okolí, na které reagují 

zákazníci, dodavatelé, odběratelé a konkurence. 

- Ceny komodit na trhu 

- Budoucí očekávání 

- Makroekonomická stabilita 

- Platební podmínky a morálka 

- Přístup k financím 

- Vývoj nákladů a nákladovost 

- Náklady a dostupnost investicí 

- Vývoj marketingových nákladů a jejich efektivnost vynaloţení 

- Míra konkurence a moţnosti vstupu do odvětví 

- Ceny, poptávka, nabídky a jejich vývoj, atd. 

- Chování konečných zákazníků 

- Chování dodavatelů (distributorů) 

- Chování konkurentů 

- Výskyt substitučního výrobku na trhu, atd. 

6. Kreditní (úvěrová) rizika 

Riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. 

Nejznámějším a nejvíce pouţívaným je bankovní úvěr. 

- Bonita zákazníka či dodavatele 

- Neochota splácení protistrany 

- Nemoţnost splácení 

- Leasingy, hypotéky 

- Omezující prostředky (hypoteční zástavní listy apod.) 

- Vývoj směnných kurzů a inflace, atd. 

7. Riziko likvidity 

Likvidita je schopnost organizace dostát v kaţdém okamţiku svým splatným 

závazkům.  

- Solventnost dodavatele / odběratele 

- Solventnost obchodních partnerů 

- Penzijní fondy 

- Investice 

- Způsob rozloţení investic 

- Rizikovost investic 

- Úroková rizika 

- Akciová rizika, atd. 
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Tab. č. 4: Vybrané příklady rizik náhodných jevů. Zdroj: vlastní 

Jak jiţ bylo poznamenáno v úvodu této kapitoly, výčet rizik není konečný a je třeba 

jej aktuálně doplnit na základě konkrétní organizace. Jak je patrno, jednotlivé 

kategorie se prolínají a stejné riziko lze zařadit do více kategorií. Důleţité však je 

typologii rizik provést co nejpřesněji a s vyuţitím všech dostupných informací. 

                                                 
22

 Pojem „vyšší moc” (vis maior) není občanským zákoníkem výslovně pouţíván. § 2601 odst. (1) Občanského zákoníku 

uvádí:― Kdo způsobil škodu porušením povinnosti ze smlouvy, zprostí se povinnosti škodu nahradit, prokáţe-li, ţe mu ve 
splnění zabránila dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překáţka, vzniklá 

nezávisle na jeho vůli.― 

RIZIKA NÁHODNÝCH JEVŮ 

Promítají se do nich rizikové faktory z jiných oblastí. Organizace můţe míru 

rizika pouze předvídat a do jisté míry se pojistit.  

8. Politická rizika 

Jsou dána změnou politického systému, politických elit a jejich chování či 

jednání lidí v případě nesouhlasu s politickým systémem. 

- Změna politického systému 

- Clo (vývozní, dovozní) 

- Embargo 

- Kvóty  

- Neviditelné překáţky dovozu 

- Zhoršení vztahů se zemí obchodu 

- Členství či účast v mezinárodních uskupeních (např. EU, NATO) 

- Politika např. EU 

- Ratingové hodnocení státu (organizace) 

- Teroristické útoky, válka, atd. 

9. Vyšší moc
22

 

Vyplývá z přírodních katastrof, neočekávaných vývojů ekonomik, působení 

nepopsatelných vlivů.  Při vzniku globální makroekonomické krize se organizace 

stává pasivní obětí, jelikoţ do dnešního předvídání musí zahrnout celý 

hospodářsky vyspělý svět, který přímo či nepřímo ovlivňuje jednotlivé 

organizace. 

- Makroekonomické trendy  

- Záplavy, povodně, nakaţení vody, přívaly sněhu, velké vlny apod. 

- Lesní poţáry, výbuchy, blesky apod. 

- Vichřice, sucha, sněhové vánice apod. 

- Zemětřesení, tsunami (podmořské zemětřesení), sopečná činnost, meteorit  

- Epidemie, mor, pandemie, atd. 
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5.3 PROCES ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI 

 

   Jak je z předchozích kapitol zřejmé, je organizace spojením vnějších a vnitřních 

činitelů, které na ni působí. Organizace musí nastavit pravidla, jak zůstat 

v rovnováze, a spojí vnější vlivy s vnitřními do procesu udrţení rovnováhy. K tomu 

organizacím slouţí nadefinování procesů, které v organizaci probíhají ať jiţ jako 

interní, nebo  externí. 

   Riziko má zároveň význam pro různé činnosti, společenským základem však 

zůstává nejistota a neurčitost. Všechny definice rizika mají společné 3 prvky – 

časový rámec, v němţ se o riziku uvaţuje, pravděpodobnost výskytu události nebo 

událostí a míru závaţnosti důsledků. Proto je moţné riziko vyjádřit jako „logický 

součin“ pomocí tzv. rovnice rizika[29]: 

 

Riziko = pravděpodobnost výskytu x závaţnost důsledků [29] 

 

 

   Práce s takto získaným součinem je v procesu řízení rizik v organizaci spojením 

nejistoty (jaká situace by mohla nastat), s cíli (co musí organizace dosáhnout) a 

vyjádřením jak míry ohroţení, tak míry příleţitostí. Lze tedy konstatovat, ţe rizika 

se proto vztahují k rozhodování. Toto rozhodování můţe být intuitivní a díky 

náhodě úspěšné, ale mělo by se jednat o systematickou činnost organizace. 

   Stejně jako u ostatních klíčových procesů v organizaci jde i u procesu řízení rizik 

v organizaci o jeho nastavení a nadefinování dílčích kroků. V rámci procesu řízení 

rizik se stejně jako u Demingova cyklu PDCA
23

 jedná o 4 základní kroky pro 

implementaci řízení rizik. Tyto kroky jsou taktéţ zmíněny v existujícím COSO 

rámci, který definuje rámec pro řízení rizik. Pro potřebu této práce jsou upraveny 

názvy jednotlivých kroků procesu řízení rizik v organizaci, nicméně logika a postup 

Demingova cyklu zůstává jako základní pro implementaci řízení rizik. 

 

                                                 
23

 PDCA (Plan-Do-Check-Act / plánuj-dělej-kontroluj-jednej) cyklus je metoda vhodná pro účinné řešení kaţdodenních 

problémů v různých oblastech a firemních aktivitách. Původně vznikla při zajišťování kvality, dnes má vyuţití ve všech 
oborech podnikání. Cyklus PDCA byl původně vytvořen Walterem Shewhart v roce 1930. Následně PDCA pro zlepšování 

jakosti vyuţil a rozpracoval Edwards Deming. Zdroj: www.vlastnicesta.cz 
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Identifikace 
rizik 

Hodnocení 
rizik 

Preventivní 
řízení rizik 

Monitorování 
rizik 

1. Identifikace rizik (hrozeb, nebezpečí) - potřeba určit kvalitativní charakter 

moţných nepříznivých důsledků (ztráta trhů, zákazníka, újma na zdraví, 

odcizení know how, chemické látky, záření, hluk, atd.) Nutno zapojit co 

nejvíce zainteresovaných stran organizace. Vytvoření seznamu rizik, místa 

jejich vzniku a zodpovědné osoby.  

2. Hodnocení rizik (kvantifikace) – na základě vytvořeného seznamu rizik, 

jeho kvantifikace pomocí veličin jako je pravděpodobnost vzniku a dopad. 

U více faktorového hodnocení rizik je třeba zahrnout všechny faktory a 

správně je pouţít. Ohodnocená rizika se analyzují 

3. Preventivní řízení rizik – samotné řízení rizik, tedy reakce na vznik rizik. 

Je třeba vytvoření scénářů, přijmout některou ze strategií ošetření rizika a tu 

následovat. Jedná se o fázi praktického ošetření a řízení rizik (pojištění, 

faktoring, bezpečnostní systém, náhradní dodavatel, protipoţární hlídka 

apod.) v určitém období (např. pro příslušný rok). Neustálé monitorování 

rizik.  

4. Monitorování rizik – výsledkem neustálého monitorování je samotné 

přezkoumání funkčnosti systému preventivního řízení rizik. Zpracování 

zprávy o stavu řízení rizik a návrh pro další zlepšování. Součástí 

přezkoumání můţe být provedení auditu systému. Tato fáze navazuje na 

identifikaci rizik (nové posouzení) a podle Demingova cyklu se roztáčí 

spirála neustálého zlepšování systému řízení rizik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.15:  Propojení cyklu PDCA a fází preventivního řízení rizik.    
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Ad 1. IDENTIFIKACE RIZIK 

   Prvním krokem analýzy rizik je identifikace všech relevantních rizik, která se 

k organizaci vztahují. Náplň pojmu identifikace rizik můţeme charakterizovat jako 

pravidelné a kontinuální monitorování všech probíhajících vnitřních i vnějších 

událostí, které ovlivňují naplňování cílů organizace. U těchto událostí pak 

rozlišujeme pozitivní nebo negativní dopad. Ty události, které mají negativní 

dopad, jsou rizika. Při identifikaci rizik je nutná nejen souvislost rizika s cíli 

organizace (na příslušném stupni řízení), ale i hledání odpovědí na otázky. Dále se 

zkoumají pravděpodobné tendence takové události. Nejedná se o jednorázový 

proces, ale o aktivitu prováděnou průběţně s cílem odhalit nová moţná rizika a 

včas na ně zareagovat. [25] 

   Cílem této fáze je tedy sestavit „Seznam rizik“, která mohou konkrétní organizaci 

a její chod ohrozit. Je důleţité si poloţit otázky typu: „Jaké jsou základní oblasti, 

kde rizika vznikají?“ „Co se můţe nastát?― (tj. vytvořit seznam událostí a hrozeb) a 

„Jak a proč k tomu můţe dojít?― (tj. seznam moţných příčin a scénářů). Pro 

zodpovězení těchto otázek se doporučují postupy, jako např. popis minulých 

zkušeností, prognózování, brainstorming, analýzy systémů, audity apod. 

   Důleţitou součástí přesného stanovení rizik je i jejich přesné zasazení do kontextu 

fungování organizace a aktuálních poměrů na trzích. Je důleţité zjistit, zda vzniklé 

riziko je rizikem subjektivním či objektivním, zda je to riziko vnější či vnitřní. Je 

nezbytné si poloţit otázky: „Co vznik rizika ovlivňuje? Je organizace schopna 

vznik rizika ovlivnit? Do jaké míry je riziko moţno přesně kategorizovat?― Pro 

stanovení jednotlivých kategorií rizik je důleţitá dobrá znalost praxe, podmínek 

vzniku rizika, případně analýza systému a audit rizik. 

   Jako podklad pro systematické analyzování rizik v organizaci a přitom sníţení 

moţnosti opomenutí některé z oblastí je moţno vyuţít Přílohu A. 1 – Přehled 

„obecných rizik“ z normy ONR 49002-1 Management rizik pro organizace a 

systémy, Část 1: Směrnice pro management rizik. V této tabulce je uvedena sféra 

nebezpečí, oblast nebezpečí, kontrolní bod nebezpečí a popis moţného rizika.  

Tento přehled „obecných rizik“ byl pouţit v upravené (zjednodušené) podobě při 

tvorbě navrhované metodiky. 
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Ad 2. HODNOCENÍ RIZIK 

   V běţném hovoru a také v médiích je riziko zmiňováno, často však jde o zcela 

vágní vyjádření, bez moţnosti srovnání a hodnocení. Pro účely analýzy rizik a 

jejich hodnocení je nutné postupovat exaktněji a je vhodné opírat se o příslušná 

označení.  

   V analýze rizik se objevují základní činitelé (faktory, např. hodnota aktiva, čas, 

kvalitativní odhady apod.), pomocí kterých je míra rizika vyjádřena. Obecně platí 

pravidlo: čím více faktů je do výpočtu míry rizika zahrnuto, tím přesněji je tato 

veličina vyjádřena a výsledek je o to spolehlivější. Podle počtu faktorů pouţitých 

k výpočtu míry rizik, jsou pak tyto posouzení a ohodnocení rizik označovány jako 

dvou-, tří-, čtyř-, pěti či více-faktorové vyjádření míry rizika. 

   Nejběţněji je míra rizika (pro potřeby této práce jako R) definována pomocí dvou 

základních veličin (faktorů):  

1) Očekávaný dopad (ztráta) - D, která by odpovídala vzniku nepříznivé 

události, havárie či poruchy na příslušném aktivu. Těmito škodami mohou 

být např.:  

– ekonomické ztráty (vyjádřeno v peněţních jednotkách);  

– rozsah zamořené/kontaminované oblasti (plocha, resp. objem);  

– počty lidských obětí, raněných či postiţených osob (číselné 

vyjádření);  

– jiné důsledky, vzniklé např. přerušením provozu (doba odstávky 

nebo výrobní ztráty s navazujícími důsledky) apod.  

 

2) Pravděpodobnost (četnost) - P, se kterou by mohla nastat nepříznivá 

událost (např. porušení materiálu, záplavy, změna politiky vůči odběratelské 

zemi apod.)  

Obě tyto veličiny se vztahují vţdy k určité době. Vyjádření rizika lze rozdělit na 

kvalitativní a kvantitativní posouzení rizika. Kvantitativní posouzení rizika je 

zaloţeno na součinu obou těchto veličin, tj.:  

 

     R = D x P    
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Přitom pravděpodobnost P se získává metodami pravděpodobnostní analýzy a je 

nutné pracovat s analytickým modelem hodnoceného nebezpečí. Z čehoţ také 

vyplývá určité omezení tohoto postupu, kdy vhodný model pro sloţitější a více-

faktorový popis míry rizika často není snadné vytvořit. Pro potřeby výpočtu míry 

rizika je třeba ovládat základní metody pravděpodobnostní analýzy a pouţít vhodný 

software. Výhodou kvantitativního popisu rizik je moţnost srovnávání řešení, 

situací a scénářů. 

   Kvalitativní posouzení míry rizika pouţívá pro vyjádření rizika méně „přesné“ 

hodnoty veličin D a P. Je moţné určitým způsobem zahrnout do hodnocení a 

výpočtu např. lidských chyb, selhání, nedbalost, některé sociologické vazby a 

nejistoty apod. Pro kvalitativní posouzení rizik existuje řada metod a postupů 

(některé lze povaţovat za jakýsi mezistupeň, tj. semikvantitativní
24

); metody 

stromových diagramů (FTA), analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) a 

delfské techniky (více informací a analýza těchto metod viz kapitola 5.4.1 

Kvalitativní metody).  

   Občas je moţné se setkat s nedostatečným vyjádřením míry rizika buďto pouze 

odhadem hodnoty P nebo vyjádřením pouze hodnoty D. Takové neúplné vyjádření 

obvykle nemůţe dobře slouţit náročné rozhodovací činnosti (např. návrhům 

sloţitých stavebních konstrukcí, investičním akcím, zabezpečení informací apod.) 

Při hodnocení závaţnosti rizika je zapotřebí vycházet nejen z pravděpodobnosti 

výskytu tohoto rizika, ale zároveň z jeho moţného dopadu na aktivum, respektive 

na organizaci.  

   Obecně neexistuje ţádný způsob stanovení přesné výše jednotlivých faktorů 

výpočtu míry rizika. Výchozí by měla být historická data, expertní odhady a 

kvalitní prognózování. Současně je zapotřebí, aby metodika odhadů byla dostatečně 

průkazná a konzistentní
25

.  

                                                 
24

  Cílem je vytvořit škály, které jsou podrobnější, neţ můţe obvykle poskytnout kvalitativní analýza. Cílem není navrhnout 

realistické hodnoty pro popis rizik, jak se o to pokouší kvantitativní analýza. Protoţe však číselná hodnota přiřazená kaţdé 

vlastnosti nemusí vyjadřovat přesný poměr ke skutečné velikosti následků nebo pravděpodobnosti, tyto hodnoty by se měly 
vyskytovat pouze ve vzorcích, které respektují omezení zavedených stupnic. Uţití semikvantitativní analýzy je třeba věnovat 

zvláštní pozornost, protoţe vybraná čísla nemusejí správně popisovat skutečnost, coţ můţe vést k nesrovnalostem nebo k 

neobvyklým či nesprávným výsledkům. Semikvantitativní analýza nemusí správně rozlišovat rozdíly mezi riziky, zejména kdyţ 
následky nebo pravděpodobnosti událostí jsou mimořádné. Zdroj: www.wikipedia.cz 
25

 Bezesporná teorie (také konzistentní teorie), sporná teorie a spor jsou důleţité pojmy matematicko-logické syntaxe. 

Bezespornost nějaké formální teorie je základní vlastností, kterou od ní poţadujeme - spolu s poţadavky úplnosti a rekurzivní 
axiomatizovanosti tvořila bezespornost trojici nároků, které David Hilbert ve svém tzv. Hilbertově programu kladl na teorii. 

Zdroj: www.wikipedia.cz 



53 
 

   Pro hodnocení velikosti očekávaného dopadu rizika (D) je často vyuţívaná 

základní 3 stupňová škála: velký, střední, malý.  

Norma ONR 49002-1 v příloze B uvádí 5 stupňovou škálu hodnocení dopadu rizika 

na organizace. Tato škála dává moţnost širšího výběru z moţností a tím i přesnější 

charakteristiku, a přesto hodnotitel rizika neztrácí přehled v moţnostech hodnocení 

(můţe nastat u více škálových hodnocení).  

Moţný způsob ohodnocení dopadu rizika je znázorněn v následující tabulce: 

 

Slovní označení 

dopadu rizika 
Označení dopadu rizika Ukazatel „Riskovat vlastní kůží“

 26
 

Katastrofické  
Riziko spotřebuje zisky několika let a má nepříznivý 

následek pro kapitál organizace. 
Smrt 

Kritické Roční zisky jsou zničeny rizikem. Zranění s těžkými trvalými následky 

Průměrné Roční zisky jsou jasně omezeny rizikem. Zranění s mírným trvalým poškozením 

Méně významné 

Následky rizika jsou méně významné, představují 

požadavky na rozpočet, ale ve skutečnosti nemají 

vliv na roční finanční výkazy. 

Zranění s dočasnou absencí v práci  

Zanedbatelné  
Následky rizika jsou tak malé, že nepředstavují 

žádný požadavek na rozpočet. 
Zranění bez absence v práci 

 

Obr. č.16:  Kvalitativní následky. Zdroj: ONR 49002-1 Příloha B 

projektových nákladů) 

 

   Cílem určení pravděpodobnosti ztráty je stanovit, s jakou pravděpodobností dojde 

v důsledku daného rizika k výše uvaţovaným ztrátám (dopadům). Případy, kdy 

dojde s vysokou pravděpodobností ke ztrátě, jsou povaţovány za rizikovější, neţ ty, 

u kterých je pravděpodobnost ztráty nízká. 

                                                 
26

 Ukazatel „Riskovat vlastní kůţí― je uveden v Normě ONR 49002-1 Příloha B pro vyjádření míry dopadu rizika na zdraví 

člověka. Ukazatelem rizika, také známý jako KRI (Key Risk Indicator), je míra pouţívána v řízení ukazující, jak riskantní 

činnost je. 
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   Odhad pravděpodobnosti
27

(P) můţe být zaloţen na historických zkušenostech a 

expertních odhadech, na jejichţ základě lze s vyuţitím statistických metod 

modelovat prognózy výskytu rizika. Pro určení pravděpodobnosti výskytu ztráty je 

moţné vycházet i ze subjektivních odhadů s vyuţitím hodnotící škály, která 

kvantifikuje pravděpodobnost vzniku rizika jako vysokou, střední nebo nízkou. 

Norma ONR 49002-1 v příloze B uvádí 5 stupňovou škálu. Úroveň 

pravděpodobnosti rizika můţe být rozdělena na několik kategorií. Moţný způsob 

kvantitativního ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika je znázorněn v 

následující tabulce: 

Slovní označení 

pravděpodobnosti 

Četnost výskytu rizika  

v letech 

Roční pravděpodobnost v % / 

Pravděpodobnost
28

 

Časté Jednou za 2 roky 50 % / (0,5) 

Občasné  Jednou za 3 roky 33 % / (0,33) 

Pravděpodobné  Jednou za 10 let 10 % / (0,1) 

Zřídkakdy  Jednou za 33 let 3 % / (0,03) 

Nepravděpodobné  Jednou za 100 let 1 % / (0,01) 

 

Obr. č.17:   Kategorie četnosti a roční pravděpodobnosti. Zdroj: ONR 49002-1 

 

Pro určení závěrů vedoucích k vyjádření významnosti rizika je výhodné vyuţít 

statistických metod. V případě 2 faktorových hodnocení rizik je třeba provedení 

součinu zjištěné pravděpodobnosti vzniku rizik a jeho výši dopadu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.18:  Kategorie četnosti a roční pravděpodobnosti. Zdroj: ONR 49002-1 

                                                 
27

 Pravděpodobnost náhodného jevu je číslo, které je mírou očekávatelnosti výskytu jevu. Náhodným jevem rozumíme 

opakovatelnou činnost prováděnou za stejných (nebo přibliţně stejných) podmínek, jejíţ výsledek je nejistý a závisí na 

náhodě. Příklady mohou být například házení kostkou nebo losování loterie. Zdroj: www.wikipedia.cz 
28

 Pravděpodobnost události se obecně označuje reálným číslem od 0 do 1. Událost, která nemůţe nastat, má 

pravděpodobnost 0, a naopak jistá událost má pravděpodobnost 1. Někdy se nekorektně, ale názorně pravděpodobnosti 

násobí číslem 100 a uvádějí v procentech. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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Obě porovnávané veličiny (D a P) rizika srovnáme pomocí 2 rozměrného modelu. 

Tímto spojením získáme tabulku (mapu) vyjadřující vzájemný vztah mezi 

pravděpodobností vzniku rizika a výší dopadu na organizaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č.19:  Vytvoření Mapy rizik propojením pravděpodobnosti a dopadu rizika.  

 

   Grafickým znárodněním relativního postavení a významnosti hlavních rizik je 

tzv. Mapa rizik, coţ je dvourozměrný graf vzájemných vztahů rizik v souřadnicích 

„pravděpodobnost“ a „dopad rizika“.  Celkový význam rizika pro organizaci lze tedy 

ohodnotit na základě matice kombinující pravděpodobnost výskytu a výši 

potenciálního dopadu daného rizika. Přestoţe se nejedná o exaktní matematický 

model, je i takovýto postup pro stanovení významu rizika dostačující. Moţný 

způsob ohodnocení významu rizika je znázorněn v předchozí tabulce, která je 

sestavena ve shodě orientací os s Mapou rizik. 
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   Mapa rizik musí být v pravidelných intervalech aktualizována. Při kaţdé 

aktualizaci je nutno také vyhodnotit, zda dosavadní kategorizace četnosti rizik, 

pravděpodobnosti výskytu rizik a následků rizik ještě vyhovuje potřebám 

prováděné analýze.[30] Doporučená frekvence aktualizace a přehodnocení 

jednotlivých rizik v mapě rizik je s cca roční frekvencí.  

   Pravděpodobnost mapy rizik je specifikována obvykle v ročním období, její 

následky jsou stanovené jako scénář nejhoršího moţného vývoje v kvantitativních 

termínech. 

 

Hodnota mapy rizik je celkový součet všech jednotlivých rizik. Tato hodnota je 

zaloţena na následujícím vzorci: 

n 

       L =  (R = P x D) kde: 

X=1 

L hodnota Mapy rizik  

R  riziko 

P pravděpodobnost 

D následek (dopad rizika) [30] 

 

Při kaţdé analýze rizik je ţádoucí vypočítat hodnotu Mapy rizik a porovnat hodnoty 

současného a cílového (poţadovaného) stavu Mapy rizik v budoucnosti. 

 

   Závěr fáze identifikace a ohodnocení rizik musí být zakončeno reálnou analýzou 

rizik. Cílem analýzy rizik je strukturovat identifikovaná rizika např. formou 

přehledné tabulky. Po analýze následků a pravděpodobnosti jednotlivých rizik 

převedených z Mapy rizik do Seznamu rizik, musí být moţné identifikovat hlavní 

rizika, která vyţadují podrobnější analýzu. Kritickou fází procesu řízení rizik v 

organizacích je jejich správná interpretace, výběr optimálního řešení a vytvoření 

scénáře.  

   Analýza identifikovaných rizik v organizaci začíná určením budoucí 

(poţadované) úrovně rizika, postupuje přes hodnocení ekonomických nákladů 

variantních řešení pro sníţení rizika a jejich ekonomických přínosů (např. Cost-
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Benefit analýza)
29

. Pokračuje zhodnocením dopadů a přínosů a analýzou moţných 

důsledků z přijatého rozhodnutí v organizaci a na její okolí. Následuje rozhodnutí o 

realizaci opatření sníţení rizika, respektive rozhodnutí o jeho dalším sledování v 

případě vysokého stupně nejistoty. K transparentnímu sledování a řízení rizik lze 

účinně vyuţít interpretaci výsledků zaznamenaných v Mapě rizik současného stavu 

rizik v organizaci.  

- Jak je vysoká hodnota rizik, tj. zatíţení ze strany nákladů na rizika v ročním 

vyučování zisku a ztrát? 

- Jak efektivní je management rizik a jaký je poměr mezi náklady na řešení 

rizik při plánovaném zmírnění rizik a skutečně dosaţenými náklady? 

- Jak vysoký by měl být kapitál organizace v určité rizikové situaci, aby bylo 

zajištěno přeţití organizace s dostatečně vysokou pravděpodobností? [30] 

 

Obecně lze říci, ţe hodnocení rizika se vyuţívá při rozhodovací a řídicí činnosti – 

obvykle porovnáním několika variant či případů, tj. při:  

– výběru variant pro sníţení rizik;  

– optimalizaci celkových nákladů, 

– optimalizace spotřeby energie, 

– sníţení environmentální zátěţe, 

– managementu infrastruktury, 

– navrhování náročných konstrukcí,  

– hodnocení či zlepšování spolehlivosti zařízení,  

– při řízení provozu a při plánování údrţby, 

– plánování průmyslových oblastí (rozmisťování továren a zařízení 

s rizikovými technologiemi) a při jejich projektování;  

– vypracování bezpečnostních zpráv, apod. 

 

                                                 
29

 Cost-Benefit Analysis (CBA) neboli poměřování nákladů ku prospěchu (uţitku), česky také „prospěchová analýza― nebo 

„analýza nákladů a uţitků―, je typem poměrového přístupu v rozhodovacích procesech. Všechny přínosy, uţitky, pozitiva se 
shromáţdí na jedné straně rovnice nebo pomyslné váhy a všechny náklady, nevýhody a negativa na straně druhé. Vyhrává ta 

těţší strana pomyslné váhy. Zdroj: www.finance-management.cz 
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Ad 3. PREVENTIVNÍ ŘÍZENÍ RIZIK 

   Krokem, který následuje po identifikaci a ohodnocení rizik, je reakce na riziko, 

tedy řízení rizika. Jedná se o zvládání klíčových rizik, která jsou specifikována v 

podrobnějších rozborech.  

   Výběr optimálního řízení rizika je zaloţen na mnoţství a kvalitě informací a 

znalost všech faktorů působících na dané riziko. Protoţe však není reálné mít k 

dispozici komplexní informace a zejména pak není reálné odhadnout předem vliv a 

hlavně význam jednotlivých faktorů, které na subjekt působí, existuje zde moţnost 

rozhodování za neúplné informace (fuzzy)
30

, čímţ lze do jisté míry eliminovat 

nejistotu reálného účinku faktorů na riziko za pomoci nástrojů pro podporu 

rozhodování při neúplných informacích, jak rizika efektivně řídit. 

 

   K řízení podstupovaných rizik (byť potenciálně), je moţné vyuţít strategie tzv. 

2R (Retention = zadrţení, Reduction = odstranění), které se prolínají s 

podrobnějším přístupem 4T (Take = akceptovat, Treat = ošetřit, Trasfer = přenést, 

Terminate = vyloučit). [25] 

   Retention neboli zadrţení rizik znamená, ţe rizika jsou systematicky 

rozpoznána, ale nedojde k uplatnění některého z nástrojů proti riziku. Tento přístup 

je charakteristický pro rizika s nízkou pravděpodobností výskytu a relativně nízkým 

moţným dopadem. Zadrţení rizika je shodné se strategií  Take  = akceptovat 

neboli ponechat si (riziko je akceptováno). [25] 

 

 

Obr. č.20:  Ponechání si rizika. Zdroj:E&Y 

                                                 
30

 Fuzzy logika je podobor matematiky odvozený od teorie fuzzy mnoţin, ve kterém se logické výroky ohodnocují stupněm 

příslušnosti (také index vágnosti), jehoţ hodnoty jsou v intervalu od 0 do 1. Liší se tak od klasické výrokové a predikátové 
logiky, v nichţ se výroky ohodnocují buď jako pravdivé, nebo nepravdivé — v binárním vyjádření jako 1, nebo 0. Fuzzy logika 

je mnohem vhodnější pro řadu reálných rozhodovacích úloh. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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   Reduction je tedy aktivní řízení rizik, představuje přístup odstraňující či 

redukující příčiny vzniku, nebo nepříznivé důsledky rizik. V tomto případě se jedná 

o nástroj charakteristický pro rizika se spíše vysokou pravděpodobností výskytu a 

tvrdšími moţnými následky. Aktivně lze rizika řídit (redukovat) následujícími 

způsoby: 

Treat – ošetřit, riziko tedy aktivně řídit (např. zavedení dodatečných kontrol do 

procesů, redukce rizika sníţením pravděpodobnosti neţádoucích událostí atd.) [25] 

 

Obr. č.21:  Ošetření rizika sníţením pravděpodobnosti vzniku. Zdroj:E&Y 

Transfer – přenos, přenést riziko na jinou stranu, tedy stranu, která bude mít 

dodatečné náklady na odstranění menší. (např. pojištění kurzových rozdílů; na 

subdodavatele – který zodpovídá za bezpečnost a ochranné pracovní pomůcky u 

najatých pracovníků; na leasingovou společnost, u níţ si organizace sjedná 

operativní leasing zákazníka; na pronajímatele prostor k podnikání, který zodpovídá 

za provedení pravidelných preventivních poţárních kontrol apod.)  

 

 

Obr. č.22:  Ošetření rizika přenosem rizika. Zdroj:E&Y 

Terminace - vyvarování se, eliminovat, riziko úplně vyloučit či nepodstupovat 

(např. upuštění od aktivit, které generují riziko, coţ je moţné jen v tom případě, ţe 

se nejedná o klíčové nebo zákonné aktivity). [25] 
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Obr. č.23:  Vyvarování se rizika. Zdroj:E&Y 

 

   Dalším moţným aktivním přístupem k řízení rizik (ošetření) je strategie 

VYUŢITÍ rizika jako příleţitost (např. vyuţití cenových rozdílů k nákupu komodit 

na daném trhu s cílem jejich okamţitého prodeje na trhu jiném, arbitráţ
31

, vyuţití 

svých úzkých míst apod.) [25] 

 

Obr. č.24:  Vyuţití rizika jako příleţitost. Zdroj:E&Y 

 

    V praxi je nejčastěji pouţitelná a účinná strategie sníţení rizika, kdy se 

zavedením dodatečných kontrolních nebo řídících mechanismů sníţí 

pravděpodobnost výskytu rizika nebo významnost dopadu rizika na niţší míru. 

 

   Je zřejmé, ţe prostředky vynaloţené na eliminaci rizik musí být v „rozumné“ 

relaci s tímto rozdílem. Při stanovení priorit realizace opatření ke zmírnění rizik 

není proto ţádoucí realizovat nejdříve „nejlevnější“ opatření, ale naopak opatření, u 

kterých dojde k největšímu sníţení hodnoty Mapy rizik. Tato úvaha se sice zdá 

                                                 
31

 Rozhodčí řízení (někdy téţ arbitráţ) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá 

vyuţíván jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, coţ je spolu s jeho 
rychlostí a často i niţšími náklady ve srovnání s běţným soudním řízením povaţováno za jeho největší výhody. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
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zcela triviální, v praxi se však často setkáváme právě s prioritizací zaloţenou 

výhradně na výši nákladů. [30] 

 

   Norma AS/NZS 4360:2004 Risk management ve svém textu uvádí jako základní 

přístup k řízení rizik tzv. Holistický
32

 přístup k řízení rizik. Řízení rizik je na 

základě znalosti postupů a struktury, které jsou zaměřené na vyuţití moţných 

příleţitostí při současném vyvarování se nepříznivých vlivů.[30] 

   Pro dosaţení největšího účinku by se řízení rizik mělo stát součástí kultury 

organizace. Spíše neţ samostatně prováděnou činností má být součástí filozofie, 

zvyků a obchodních postupů organizace. Pokud se toho podaří dosáhnout, kaţdý 

v organizaci je přirozeně zapojen do systému řízení rizik. V kaţdém stádiu procesu 

řízení rizik je důleţité přiměřeně komunikovat a konzultovat prováděné kroky 

s interními i externími zainteresovanými stranami; při tom je dobré mít na paměti 

celkový proces. Komunikace a konzultace jsou podstatnými prvky kaţdého kroku 

procesu řízení rizik. Měly by zahrnovat dialog se zainteresovanými stranami 

s důrazem spíše na oboustranné konzultace, neţ na jednosměrný tok informací od 

těch, kteří rozhodují, k dalším zainteresovaným stranám.“ [30] 

   Preventivní řízení rizik dává organizacím prostor pro strategické holistické řízení 

rizik. Organizace mohou zvolit přiměřenou strategii, jak svým organizačním cílům, 

tak povaze analyzovaného rizika. Z rešerše literatury lze shrnout doporučení 

k individuálnímu pouţití preventivních strategií k ošetření rizik. 

                                                 
32

 Holistický přístup působí na všechny stránky člověka, je dnes běţnou součástí většiny vynikajícím podniků. Působí na 

člověka, na jeho fyzickou, mentální, emocionální a duchovní část současně. Zdroj: www.vedeme.cz 
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Ad 4. MONITOROVÁNÍ RIZIK 

   Aplikací scénářů a optimálního scénáře řízení rizik proces řízení rizik nekončí. 

Existuje potřeba sledování, monitorování, kontroly a přezkoumání vedením, zda 

implementace systému řízení rizik byla na daná rizika účinná a do jaké míry.  

   Důleţitou sloţkou řízení rizik je vytvoření dokumentace (formuláře, záznamy 

apod.) Rizika a jejich řízení mohou být dokumentovány ve zprávě, která slouţí jako 

podklad pro přezkoumání systému řízení rizik a následného zlepšování, stejně jako 

zdroj pro budoucí expertní odhady vlivu faktorů a vzniklých důsledků. Zpráva pro 

tyto účely by měla obsahovat následující základní informace: 

- Strategie organizace 

- Počáteční určení systému 

- Organizační a tematický rozsah 

- Cíl a účel analýzy a řízení rizik 

- Autor posouzení rizik 

- Kritéria posouzení 

- Meze přípustnosti 

- Mapa rizik současná a cílová 

- Kvantifikace rizik 

- Vzájemný vztah rizik (kombinace) 

- Navrţené scénáře 

- Finanční posouzení 

- Zbytková rizik 

- Cílový stav 

- Návrh pro zlepšování v příštím období [30] 

 

   Zpráva se po vypracování předá a interpretuje zainteresovaným stranám v oblasti 

řízení rizik v organizaci. Je nutno informovat o všech rizicích a jejich vzájemných 

vztazích. Riziko většinou neexistuje izolovaně, ale mohou se vyskytovat různé 

kombinace rizik, které mohou ve svém dopadu umocnit dopad a průběh rizika. Jak 

je z obrázku níţe patrno, rizikové faktory působící na organizaci mají rozdílné 

pravděpodobnosti vzniku rizika. Riziko vede ke vzniku škody. Jednotlivá rizika se 
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mohou navzájem ovlivňovat a dochází k řetězení dopadů rizika na organizaci. Dále 

můţe dojít k řetězové reakci vzájemně se ovlivňujících příčin a následků. Reakce je 

spuštěna malou změnou, která bezprostředně ovlivní jen své nejbliţší okolí, ale 

postupně se stejným způsobem šíří i do vzdálenějších oblastí. Tento efekt je 

nazýván jako tzv. „Dominový efekt
33

“, který způsobuje, ţe i malá lokální změna 

můţe mít globální následek. 

 

Obr. č.25:   Grafické znázornění řetězové reakce na jednotlivá rizika v organizaci. Zdroj: www.procesy.cz 

 

   Všechny tyto poznatky musí být součástí monitorování a návrhu pro neustálé 

zlepšování se.  Přezkoumání řízení rizik a přezkoumání funkčnosti celého systému 

z pohledu, zda obsahuje poţadované prvky a zda ty jsou efektivně implementovány 

a udrţovány. Přezkoumání můţe proběhnout formou auditu systému řízení rizik 

v organizaci. Tento audit můţe být proveden interní formou nebo externí (najatým 

externím specialistou). Důleţitý výstup přezkoumání je sumarizace výsledků, 

postupů a kvantifikace dopadů, stejně jako návrh budoucího zlepšování. 

 

                                                 
33

 Dominový efekt je řetězová reakce vzájemně se ovlivňujících příčin a následků. Reakce je spuštěna nějakou malou 

změnou, která bezprostředně ovlivní jen své nejbliţší okolí, ale postupně se stejným způsobem šíří i do vzdálenějších oblastí. 

Dominový efekt způsobuje, ţe i malá lokální změna můţe mít globální následek. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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5.4 METODY PREVENTIVNÍHO ŘÍZENÍ RIZIK 

 

   K efektivnímu a systematickému procesu řízení rizik v organizaci se nabízí hned 

několik přístupů, nástrojů a metod. V této kapitole jsou představeny 2 základní 

přístupy k určování a k preventivnímu řízení rizik podle přístupu posouzení 

získaných dat; subjektivní vnímání a popis rizika (kvalitativní) a naopak exaktním a 

matematickém přístupu zpracování a vyuţití dat o rizicích (kvantitativní). V závěru 

kapitoly jsou představeny vybrané existující metodiky řízení rizik. 

 

5.4.1 KVALITATIVNÍ METODY 

   Kvalitativní metody se vyznačují tím, ţe rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu 

(např. jsou obodována v intervalu <1 aţ 10>, nebo určena pravděpodobností <0; 

1>). Úroveň je určována obvykle kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metody 

jsou jednodušší a rychlejší, ale bohuţel i více subjektivní. Obvykle přináší 

problémy v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti finančních nákladů 

nutných k eliminaci hrozby, která můţe být kvalitativní metodou charakterizována 

třeba jako „velká aţ kritická“. Tím, ţe chybí jednoznačné finanční vyjádření, se 

kontrola efektivnosti nákladů znesnadňuje. 

 

Znaky kvalitativní metody: 

 

- rizika jsou vyjádřena ve stanoveném rozsahu (např. <0; 1>), 

- jednodušší, rychlejší, ale více subjektivní, 

- problémy s kontrolou efektivnosti nákladů. 

Kvalitativními metodami jsou tzv. Prognostické metody.
34

 Společným znakem je, 

ţe se zabývají předvídáním budoucího vývoje organizace, odvětví, ekonomiky, 

ţivotního prostředí apod. Jak uvedl Niels H. D. Bohr
35

: „Předpovědi jsou ošidné, 

zvlášť kdyţ se týkají budoucnosti.“ Cílem těchto metod je získat představu o 

budoucím stavu, která je zaloţená na racionálních způsobech předvídání. Získané 

předpovědi mají značný význam pro strategické řízení, řízení rizik a plánování.  

 

 

                                                 
34

 Vytváření prognóz, kompetentních předpovědí, pravděpodobnostních odhadů dalšího vývoje či předpovídání. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
35

 Dánský fyzik v oblasti atomové a jaderné fyziky, Nositel Nobelovy ceny za fyziku udělena roku 1922. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
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Vybrané prognostické metody:  

 

   Expertní metoda - vyuţití odborníka (odborníků) a jeho (jejich) znalostí a 

zkušeností. Expertní metoda je pouţívána v situacích, jejichţ společným znakem je 

nutnost odborného (expertního) posouzení problému na základě znalostí, 

historických událostí, znalosti „dobré praxe“, stejně jako jeho další vývoj do 

budoucna. Metoda je vyuţitelná nejen jako metoda jednoho experta, ale i jako 

spolupráce více odborníků. Bývá zpravidla kombinována s osvědčenými metodami 

týmové práce, jako je brainstorming, anketa, delfská metoda apod. Výsledkem je 

expertní zpráva. [5] 

Pro vyuţití expertní metody bývá doporučován následující postup: 

1.    Analýza problému  

2.    Formulování otázek  

3.    Vyhledání experta (ů)  

4.    Stanovení podmínek práce  

5.    Provedení hodnocení problému 

6.    Vyhodnocení doporučení expertů  

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Odborné posouzení experty Úzká specializace odborníka V oblasti analýzy rizik 

Využití historických znalostí pro 

budoucí využití (poučení) 

Nesprávná interpretace 

expertního prognózování 

Formulace hrozeb 

Možnost skupinového posouzení Nedostatek (neexistence) expertů 

v oboru 

Doporučení expertů 

Analýza, popis a vyhodnocení Vytíženost expertů Expertní řešení v dané 

situaci 

Expertní řešení pro rychlou 

orientaci při vzniku hrozby 

Absence finančního vyjádření 

prognózování 

 

 

   Brainstorming
36

 - je specifickým způsobem uspořádaná diskuse k vymezenému 

problému, podporující tvořivé myšlení a rozvíjející asociativní schopnosti. Podstata 

metody spočívá ve zkušenosti, ţe skupina je za určitých okolností schopna ve 

                                                 
36

 Brainstorming (do češtiny přeloţitelný jako bouření mozků) je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce 

nápadů na dané téma. Je zaloţena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, ţe lidé ve skupině, na základě 

podnětů ostatních, vymyslí více, neţ by vymysleli jednotlivě. Zdroj: www.wikipedia.cz 



66 
 

stejném čase vyprodukovat více nápadů neţ jednotlivec a ţe čím je k dispozici více 

návrhů, tím je větší pravděpodobnost, ţe se získá právě to nejlepší řešení.  

   Výsledkem je moţné řešení, jeho návrh, seznam hrozeb a příleţitostí. Tento 

seznam je třeba dále upravit, rozpracovat případně v rámci brainstormingové 

diskuse označit stupněm závaţnosti. 

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Rychlá výměna znalostí Možnost nízké kvality nápadů V oblasti analýzy rizik 

Úspora času Odklon od tématu Formulace kritických míst 

samotnými účastníky 

Vzájemná inspirace účastníků Nechuť účastnit se Formulace hrozeb 

samotnými účastníky  

Společné řešení Autocenzura nápadu z respektu 

k autoritám 

Návrh řešení 

Zapojení všech účastníků Absence finančního vyjádření Monitorování řešení, 

výsledků a opatření 

 

   Delfská metoda - intuitivní prognostická metoda. Podstata metody spočívá v 

postupném zjišťování a porovnávání názorů expertů o budoucím vývoji oblasti. 

Hlavní cíl delfské metody je určení, kdy se co stane, nebo se můţe stát a za jakých 

podmínek. Metoda se uskutečňuje prostřednictvím promyšleně voleného systému 

otázek ve zkoumané oblasti, které se kladou zvolené skupině expertů, a to formou 

dotazníku, nebo osobním rozhovorem organizátora ankety („delfisty“) s 

jednotlivými respondenty, aby se zjistil jejich individuální názor. Respondent 

nepřichází do kontaktu s ostatními respondenty. Optimální velikost skupiny pro 

delfskou metodu je 10 - 15 účastníků - expertů. Dochází k prosazení 

nejpodstatnějších hypotéz, aniţ by byli respondenti ovlivněni dominantními 

příslušníky skupiny. Doporučuje se provedení 2 aţ 3 kol rozhovorů, při dalším 

nárůstu vzrůstá statistická chyba metody. [14] 

   Názory účastníků zjištěné v prvním kole delfské metody se ve druhém kole 

zpětnovazebně oznamují ostatním účastníkům skupiny se současnou výzvou ke 

zpřesňování původních stanovisek, nebo k jejich případnému přehodnocení, resp. 

odvolání. Řízená zpětná vazba informací je rozhodujícím procesem úspěšného 

vyuţití delfské metody. Doporučuje se však, aby takových zpětnovazebních kol 
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nebylo více neţ tři, neboť je ověřeno, ţe pak jiţ dochází ke sniţování kvality 

prognózy. [14] 

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Ucelený systém otázek  Možnost nízké kvality informací Součást analýzy rizik 

Osobní přístup k dotazovaným Subjektivní názor dotazovaného Informace pro řízení rizik 

Respondenti se nepotkají, 

neovlivňují své odpovědi 

Uznávání dominantního 

postavení silného člena skupiny 

Bariéra neschopnosti uvolnit se 

Zjištění aktuálního stavu 

organizace 

Rozvoj a podpora diskuse Absence finančního vyjádření Odraz firemní kultury. 

 

   Metoda scénářů - spočívá v časovém a logickém spojení informací získaných 

pomocí prognostických technik. Ukazuje, jak se můţe vyvíjet budoucnost předmětu 

zkoumání v přítomnosti na základě vzájemné souvislosti postupně 

uskutečňovaných klíčových událostí. Výsledné scénáře jsou obrazem uspořádaným 

ze všech dosaţitelných a významných prognóz a informací.   Do scénáře se zařazují 

jen ty prognózy, které souvisí s vývojem prognózovaného předmětu zkoumání. 

Cílem metody scénářů je určení kritických okamţiků vývoje, u kterých je třeba 

uskutečnit zásadní rozhodnutí. Výsledkem jsou připravené scénáře řešení 

konkrétních hrozeb.  

Při vypracovávání scénářů a jejich hodnocení je třeba přihlíţet k: 

- okruhu faktorů a situací pro analýzu budoucnosti, 

- důleţitým podrobnostem, 

- vlivům sociálním, ekonomickým, psychologickým, kulturním, 

politickým a jiným faktorům, 

- vyuţití scénářů k posouzení rozvoje minulých a současných situací. 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Logické propojení získaných 

informací   

Správné vyhodnocení působících 

faktorů 

Součást analýzy rizik 

Ukazuje možný vývoj budoucnosti Přílišná / nedostatečná 

podrobnost scénáře 

Aktivní řízení rizik pomocí 

scénářů  

Určení kritických okamžiků scénáře Nepředvídatelné vlivy Krizové scénáře 

Vytvoření několika možných 

scénářů budoucího vývoje 

Absence finančního vyjádření Monitorování rizik 
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   Modelování (experimentování) - nahrazuje reálný systém. Konstrukce modelů 

je tvorbou zobrazení systému. Při jeho tvorbě jsou vybírány znaky podstatné, 

relevantní, přičemţ o jejich relevanci rozhoduje účel zkoumání. Modelování je 

zaloţena na logické analogii. Tvorba modelů a jejich vyuţívání však musí dávat 

poměrnou jistotu, ţe v modelu a experimentování na něm se odráţí realita a ţe 

dojdeme k ţádanému cíli. Tuto podmínku splňuje ověřování modelu, které by ze 

skutečných dat za minulost mělo podat jiţ známý obraz minulosti.[16] 

   Experimentování představuje testování kombinací různých hodnot, které mají 

předpokládaný vliv na kvalitu. Protoţe testování všech variant představuje veliký 

počet zkoušek, pouţívají se zkrácené metody, které zkoumají pouze určitou část 

moţných kombinací, např. metoda DoE
37

 pouţívající Taguchiho přístup
38

, který 

výrazně redukuje nutný počet zkoušek.  

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Vytvoření modelů (experimentů) Časová náročnost Součást analýzy rizik 

Finanční úspora Nepřiměřený počet zkoušek Aktivní řízení rizik  

Odraz reality Nepředvídatelné vlivy v praxi Krizové řízení rizik  

Zjištění nových vlivů Statika modelu Ošetření rizik 

Souhrn možností Absence finančního vyjádření Monitorování rizik 

 

   SWOT analýza je metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné (angl. 

Strengths) a slabé (angl. Weaknesses) stránky, příleţitosti (angl. Opportunities) a 

hrozby (angl. Threats), spojené typem podnikání, podnikatelským záměrem, 

politikou (ve smyslu opatření) apod. S její pomocí je moţné komplexně vyhodnotit 

fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Je součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Základ metody spočívá v 

klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše 

uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příleţitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat 

                                                 
37

 DoE (Design of Experiment) - je strukturovaná metoda, která se pouţívá k určení vztahu mezi jednotlivými faktory, které 

ovlivňují proces a výstup procesu. Tato metoda byla poprvé vyvinuta v roce 1920 sirem Ronaldem A. Fisherem, známým 

matematikem a genetikem. Zdroj: http://en.wikipedia.org 
38

 Důleţitou sloţkou jakosti výrobku je ztráta, kterou výrobek způsobuje společnosti poté, kdyţ byl prodán. Čím menší je tato 

ztráta, tím je výrobek pro společnosti "ţádanější". V ekonomice volné soutěţe je soustavné zlepšování jakosti a sniţování 

nákladů nezbytnou podmínkou úspěchu. V etapě návrhu parametrů lze úspěšně vyuţít statisticky plánovaných pokusů k tomu, 
aby se sníţila variabilita chování. Zdroj: výběr z přístupů  Taguchi a Yu-in Wu: Introduction to Offline Quality Control.  

(Negaya, Japonsko: Central Japan Quality Control Association, 197). 
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nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. SWOT analýzu je moţné graficky znázornit pomocí 

dvourozměrné mříţky: 

 

Obr. č.26:   SWOT analýza. Zdroj: www.wikipedia.cz 

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Komplexní vyhodnocení fungování Nepřiznání vlastních pochybení Součást analýzy rizik 

Identifikace hrozeb, problémů a 

slabých míst 

Subjektivní zkreslení výsledků  Řízení rizik  

Identifikace možností růstu a 

příležitostí 

Nutnost zohlednit více faktorů Identifikace hrozeb 

Spojení vnitřního a vnějšího 

prostředí vzniku rizik 

Přílišné zjednodušení Monitorování rizik 

Rychlá   

Jednoduchá   

 

 

   Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis), představuje empirickou metodu 

pro analýzu rizik projektů. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik 

automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně v roce 

2000, kdy se její autor B. Lacko (pracovník Ústavu automatizace a informatiky) 

snaţil analyzovat rizika při vývoji automatizačních systémů v rámci výzkumných 

projektů pracoviště. Praxe ukázala, ţe po určitých úpravách je metodu moţno 

aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých 

případech i pro analýzu jiných druhů rizik, neţ jsou projektová rizika.  
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   Metoda RIPRAN™ vychází důsledně z procesního pojetí analýzy rizika. Chápe 

analýzu rizika jako proces (vstupy do procesu - výstupy z procesu - činnosti 

transformující vstupy na výstup s určitým cílem). Metoda je zaměřena zejména na 

zpracování analýzy rizika projektu, kterou je nutno provést před jeho vlastní 

implementací. V kaţdé fázi ţivotního cyklu projektu musíme provádět činnosti 

(zejména se to týká předprojektových fází – Studie příleţitosti a Studie 

proveditelnosti), které jednak shromaţďují podklady pro samostatnou analýzu rizik 

projektu pro fázi implementace projektu, a které vyhodnocují případná rizika 

neúspěchu té fáze, kterou provádíme. Zachycená rizika pak pouţijeme pro celkovou 

analýzu rizik projektu. Činnosti v jednotlivých fázích jsou koncipovány jako 

procesy, které na sebe navazují.[36] 

   Metoda neřeší proces monitorování rizik v projektu, kdykoliv je však 

identifikováno nějaké nové nebezpečí nebo se změní situace, která vyţaduje 

přehodnocení určitého rizika, je moţno opět pouţít metody RIPRAN i průběhu 

monitorování projektových rizik.[36] 

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Zpracování Studie příležitosti Primárně určena pro projektová 

rizika 

Součást analýzy rizik 

Zpracování Studie proveditelnosti Neřeší monitorování rizik  Řízení rizik  

Provedení v předprojektových 

fázích 

Založena na kvalitě zpracování 

Studie příležitorsí a Studie 

proveditelnosti 

Identifikace hrozeb a rizik 

Jednoduchá   
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   V technické praxi existuje řada metod pro analýzu rizik, které se postupně 

rozšiřují i do jiných odvětví. Nejfrekventovanější z nich jsou: 

 

   Metoda What if? (Co kdyţ?), která zkoumá pomocí brainstormingu moţné 

neočekávané události, definuje nebezpečná místa v organizaci a identifikuje prvky 

pro metody FMEA a FTA. Kdokoliv v týmu můţe formulovat otázku typu „Co se 

stane, kdyţ?“. Tým pak hledá odpovědi na takto formulované dotazy. Odhadují se 

následky vzniklého stavu nebo situace, navrhují se opatření a doporučení. Jedná-li 

se o jednoduchý proces, pak tým můţe být např. dvou nebo tříčlenný.  

   V praxi je metoda „What if?“ oblíbená, protoţe neklade vysoké nároky na čas. Je 

však nutno počítat s tím, ţe menší časová náročnost studie má základ v intuitivním, 

méně systematickém postupu. Metoda „What if?“ je velmi efektivní a účinná, 

pokud má pracovní tým provozní zkušenosti a současně má aplikační zkušenosti s 

touto metodou.  

   Pro zdárný výsledek studie metodou „What if?“ je důleţitá znalost procesu, 

kvality realizačního týmu, aplikační zkušenosti realizačního týmu s metodou a 

tvořivá atmosféra v průběhu pracovních porad. Brainstorming navozuje tvořivou 

atmosféru porady potřebnou pro získání potřebných informací. Postup studie 

metodou „What if?“ nemá tak dobře propracovanou strukturu, jako je tomu např. u 

metody HAZOP
39

.  Od týmu se očekává, ţe na základě zkušeností intuitivně odhalí 

nebezpečné stavy a situace, které se mohou v různých vyskytnout. 

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Jednoduchá Strhnutí k nesystematickému 

postupu  

Součást analýzy rizik 

Rychlá  Volná struktura Identifikace hrozeb 

Intuitivní  Neopírá se o pevná data  

Tvořivá atmosféra Nemá finanční vyjádření  

Odhalení nebezpečí   

                                                 
39

 Metoda HAZOP - Hazard and Operability Analysis (riziková a operační analýza). 
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   Metoda FMEA
40

 (Failure Modes and Effects Analysis - analýza způsobů 

poškození a účinků) - do organizačních struktur se aplikuje za účelem včasného 

rozpoznání slabých míst procesu a zavedení vhodných opatření, aby k neţádoucím 

vlivům nedošlo. S touto metodou se začíná uţ při zahájení vývojových prací. 

Existuje několik druhů této metody: 

 FMEA systému - analyzuje systémy a subsystémy v raném stádiu a 

zaměřuje se na vzájemné vztahy systémů a jejich částí, 

 FMEA návrhu - analyzuje výrobek dříve, neţ se začne s výrobou. 

Zaměřuje se na druhy vad způsobené nedostatky návrhu, 

 FMEA výrobní - analyzuje výrobní procesy a jejich nedostatky,  

 FMEA výrobku - analyzuje proces jako celek,  

 FMEA sluţeb - neţ se výrobek nebo sluţba dostane k zákazníkovi.[16] 

Samotná metodika FMEA se skládá z následujících kroků: 

 sestavení realizačního týmu – z důvodu znalosti je potřeba sloţení týmu z 

různorodého spektra zkušených odborníků (např. konstruktéři, vývojáři, 

technologové, obchodní zástupci, manaţeři kvality apod.), 

 vyspecifikovat všechny moţné nebo pravděpodobné vady návrhu, 

 stanovení priorit,  

 rozdělení do kategorií a přiřazení priorit (např. <1;10>, kdy 1 značí, ţe 

zákazník riziko nezaregistruje aţ 10, kdy zákazník je v ohroţení 

bezpečnosti), 

 hodnocení – priorita, s jakou se musíme danému problému věnovat, 

 navrţení příslušných opatření, 

 provedení opatření, 

 vyhodnocení nového stavu. [16] 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Včasné rozpoznání vad Nedostatek expertů Diagnostika 

Zvýšení hospodárnosti výroby Vstup nových faktorů Identifikace rizik 

Specifikace vad Subjektivní pohled hodnotitele Hodnocení rizik 

Předcházení selhání procesů Nelze používat izolovaně Monitorování rizik 

Identifikuje a analyzuje příčiny Časově náročné  

                                                 
40

 Byla vyvinuta na konci 40. let 19. století pro potřeby americké armády. Později se tato metoda stala hlavním pilířem pří 

vývoji vesmírné rakety v programu Appolo Space program v NASA. Zdroj: http://en-wikipedia.org 
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   Metoda Fault Tree Analysis (FTA, analýza stromu poruch) vychází z finální 

poruchy a hledá primární příčiny. Cílem metody FTA je analýza pravděpodobnosti 

selhání celého systému a s tím související preventivní opatření, která by měla 

spolehlivost systému zvýšit. Jde o grafické vyjádření systému, které poskytuje 

popis kombinací moţných výskytů problémů v systému, který můţe vyústit v 

problém. Tato metodika můţe kombinovat jednak různé vady strojů a technologií, 

ale i lidské chyby. Strom poruch je tedy konstruován tak, aby popsal sled událostí, 

které samostatně nebo v kombinaci s jinými událostmi mohou vést k vrcholové 

události. Strom je tvořen dedukcí podmínek vzniku vrcholové události a 

posloupností jednotlivých úrovní aţ do definování nejniţší úrovně příčin. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č.27:  Nejčastěji pouţívaná grafická symbolika. Zdroj: [16]. 

 

Vyţaduje schopnost odhadu pravděpodobnosti výskytu daných jevů. Vliv lidské 

chyby v systému popsaném ve stromu poruch samozřejmě můţe být zahrnut, ale 

jen za podmínky, ţe pravděpodobnosti výskytu jsou popsány stejným způsobem, 

jako je tomu u strojů a technologií. Při zahrnutí lidské chyby v FTA je důleţité mít 

na zřeteli podmínky provádění činností, rychlost, správný sled operací, apod. 
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5.4.2 KVANTITATIVNÍ METODY 

   Kvantitativní metody jsou zaloţeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jeho dopadu. Obvykle uvádějí dopad ve finančním vyjádření, 

např. Kč. Riziko můţe být vyjádřeno např. ve formě roční předpokládané ztráty
41

, 

která je vyjádřena finanční částkou. Kvantitativní metody jsou více exaktní neţ 

kvalitativní. Jejich provedení sice vyţaduje více času a úsilí, poskytují však 

finanční vyjádření rizik, které je pro jejich zvládání výhodnější. 

   Nevýhodou kvantitativních metod je kromě jejich náročnosti na provedení a 

zpracování výsledků často vysoce formalizovaný postup, jenţ můţe vést k tomu, ţe 

nebudou postihnuta specifika posuzovaného subjektu.  Toto můţe vést k vysoké 

zranitelnosti organizace, a to z důvodů „zahlcení“ hodnotitele vysokým objemem 

dat.  

Znaky kvantitativní metody: 

- zaloţeny na matematickém výpočtu rizika, 

- více exaktní, náročnější na čas a úsilí, 

- poskytují finanční vyjádření rizika. 

 

Vybrané kvantitativní metody:  

   Metodika  CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Methodology) - 

byla původně vyvinuta pro potřeby vlády Velké Britanie. V současné době je 

převáţně vyuţívána jako uznávaný prostředek pro analýzu rizik v případech, kdy je 

v organizacích vyţadován soulad s normou ČSN ISO/IEC 13335
42

.  

   Analýza v rámci CRAMM řeší ohodnocení systémových aktiv, seskupení aktiv 

do logických skupin a stanovení hrozeb, působících na tyto skupiny, prozkoumání 

zranitelnosti systému a stanovení poţadavků na bezpečnost pro jednotlivé skupiny, 

na základě čehoţ jsou navrţena bezpečnostní opatření, která jsou vymezena ve 

shodě s úrovní rizika při porovnání s jiţ implementovanými systémovými 

opatřeními. Důleţité je, ţe se vţdy zkoumá model určitého systému – nikoliv 

systém samotný. CRAMM je silně závislý na výsledcích strukturovaných interview 

s odborníky uţivatele. Cena systému je vysoká, jde o nástroj pro odborníky 

zabývající se bezpečností, nikoliv pro běţné uţivatele. 

                                                 
41

angl. Annualized Loss Expectancy – ALE 
42

 ČSN ISO 13335 - Informační technologie - Směrnice pro řízení bezpečnosti IT. 
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Výhody: Nevýhody: Využití: 

Určení zranitelnosti systému Odborná náročnost v používání 

nástroje 

Identifikace rizik 

Komplexní SW pro práci s riziky Cena SW Model logického 

seskupování rizik 

Logické seskupení hrozeb Nástroj pro odborníky v oblasti 

bezpečnosti 

Zabezpečení  

Finanční vyjádření Specializace na zabezpečení Pro oblast IT 

 

 

 

 

   Metodika @RISK - vyuţívá k analýze rizik simulačních metod Monte Carlo
43

. 

Jedná se o zpracování celé problematiky ve formě tabulek. V této metodě se pak 

nejisté hodnoty zaměňují funkcemi, které reprezentují rozsah moţných hodnot. 

Vybrané souhrnné hodnoty pak představují nástroj pro další rozhodování. 

Rozhodujícím faktorem této metody je návrh modelu, přičemţ vytvořený model 

definuje danou situaci systému ve formě tabulek.  

   Jedná se vlastně o kvantitativní metodu, která určuje pravděpodobnostní rozdělení 

hrozeb a rizik.  

 

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Výsledky podloženy výpočty Odborná náročnost v používání 

nástroje 

Identifikace rizik 

Statistické ověření Cena SW Modelování průběhu hrozby 

Souhrnný nástroj Přílišná komplexnost Návrh řízení rizik 

Komplexní SW pro práci s riziky  Monitorování rizik 

 

 

                                                 
43

 Monte Carlo je třída algoritmů pro simulaci systémů. Základní myšlenka této metody je velice jednoduchá, chceme určit 

střední hodnotu veličiny, která je výsledkem náhodného děje. Vytvoří se počítačový model toho děje a po proběhnutí 
dostatečného mnoţství simulací se mohou data zpracovat klasickými statistickými metodami, třeba určit průměr a 

směrodatnou odchylku. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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   Value at risk (VaR) - je základním stavebním kamenem systému řízení trţních 

rizik ve finančních institucích. Je modelem, který je zaloţen na řadě předpokladů, 

jeţ nemusí být realistické. Vedle rizika kreditního a operačního je při obchodování 

na finančních a kapitálových trzích klíčové zejména riziko nepříznivých pohybů 

trţních sazeb, nazývané obecně rizikem trţním. Standardem pro měření a řízení 

trţních rizik se v devadesátých letech stal ukazatel hodnoty v riziku (VaR), jenţ 

kvantifikuje maximální ztrátu, která nebude s danou pravděpodobností překročena 

v horizontu nejbliţších dní.  

   Různé metody pro výpočet VaR tak vedou k poměrně odlišným výsledkům v 

závislosti na zvoleném pravděpodobnostním rozdělení, způsobu odhadu parametrů. 

Přesto, ţe modely mnohdy vychází ze sofistikované matematiky, nemohou plně 

postihnout sloţitost finančních trhů.  

 

Obr. č.28:  Ukázka ohodnocení rizik metodou VaR pro 10 % rozdělení hodnoty portfolia. Zdroj: http://en.wikipedia.org 

 

   Ani tak však není při řízení trţních rizik moţné stoprocentně spoléhat pouze na 

metody zaloţené na statistice, je potřeba vyuţívat téţ vlastní cit, zkušenosti, 

znalosti trhů, historické analogie a zobecnění.  

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Výsledky podloženy výpočty Je statický Identifikace rizik 

Statistické ověření Nehledí vpřed Modelování průběhu 

Souhrnný nástroj finančních rizik Specializovaný na tržní rizika Monitorování rizik 

Pracuje s tržními riziky Důležitá znalost výpočtů a 

statistických metod 

Řízení rizik 
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5.4.3 DALŠÍ METODY 

   Metody pouţívané k preventivní analýze a řízení rizik nejsou rozděleny pouze 

z hlediska kvalitativního a kvantitativního. Existuje celá řada metod, které existují a 

pouţívají se v řídící praxi organizace, a tyto metody se mohou vyuţít přímo či 

nepřímo k analýze, pojmenování a řízení rizik. [17] 

   Historicky se pro naplnění poţadavků na interní řízení rizik objevilo velké 

mnoţství postupů od různých konzultačních společností celého světa. Tyto 

společnosti hledali efektivní, komplexní a ekonomický způsob. V posledních letech 

se z celé záplavy vyprofilovaly 3 přístupy, podle kterých se řídí stále více 

organizací aplikujících poţadavky interních kontrol a procesu risk managementu:  

 

 ISO 

 COSO rámec 

 ERM 

 

   S rozšířením norem ISO se do povědomí organizací nejvíce dostává norma ISO 

9001. V rámci této normy se začal klást důraz na procesní řízení organizací. Do 

povědomí manaţerů se dostal pojem Mapa procesů, jenţ je grafickým znázornění 

procesů probíhajících v organizaci. Mapa procesů by měla být funkční, popisující 

reálný stav, kdy důleţitou součástí je i její grafické zpracování, které by mělo být 

reprezentativní. Z tohoto přehledného schématu lze snadno zjistit:  

 jaké procesy v organizaci probíhají, 

 jak jsou procesy členěny – hlavní, podpůrné a strategické, 

 kdo za jednotlivé procesy zodpovídá, 

 vzájemné propojení procesů atd. 

 

Obr. č.29:   Ukázka Mapy procesů.  Zdroj: www.vlastnicesta.cz 
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   Procesy probíhající v organizaci měříme nejen proto, abychom znali jejich průběh 

a na základě tohoto poznání mohli zlepšit jejich výkonnost v poţadované dimenzi 

(analytické měření), ale také abychom zjistili úzká místa v organizaci a následně je 

odstranili. Tato místa jsou téţ označována jako místa, kde je vyšší pravděpodobnost 

vzniku rizika či krize.  

 

Proč je třeba procesy v organizaci měřit a jaké jsou přínosy Mapy procesů? 

 Ověření, zda jsou naplňovány poţadavky zákazníků a strategické cíle 

organizace.   

 Analýza procesů - potvrzení toho, co o procesu organizace ví, nebo odhalení 

toho, co neví.  

 Podpora rozhodování - rozhodnutí týkající se procesů jsou zaloţena 

především na faktech, ne na emocích; bez spolehlivého měření nemohou být 

přijímána správná rozhodnutí.  

 Benchmarking
44

 - sledování výkonnosti procesu a jeho porovnání a srovnání 

s konkurencí.  

 Identifikace potenciálu zlepšování - identifikace potenciálních míst ke 

zlepšení procesu, příčin neshod a neţádoucích trendů.  

 Controlling
45

 - ověření, zda se procesy opravdu podařilo zlepšit.  

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Grafické znázornění Statické – nutná aktualizace Identifikace rizik 

Přehlednost Složité procesy - složitost Klasifikace rizik 

Relativní jednoduchost Nepostihnutí všech fakt Monitorování rizik 

Návaznost    

Možnosti propojení procesů    

Identifikace úzkých míst   

Možnost efektivní kontroly   

   

                                                 
44

 Benchmarking je nástroj strategického managementu, se kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation na poč. 80. let 

20. století. Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s 

konkurencí a s důrazem na vyuţití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení 
se od konkurenčních společností. Zdroj: www.wikipedia.cz 
45

 Controlling (z anglického to control - regulovat, usměrňovat) je rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat 

vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Zabývají se nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi 
ale i vztahy s věřiteli a konkurencí. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím 

způsobem. Zdroj: www.wikipedia.cz 
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COSO rámec  

   V evropském měřítku se diskutuje o podobě pravidel řízení rizik. V USA se 

objevují iniciativy, které by měly konkrétně pomoci větším, ale i menším 

organizacím zvládnout splnění poţadavků dozorových orgánů bez likvidačních 

následků. Obě tyto iniciativy jsou shrnuty pod názvem „The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission“ (COSO) ve dvou 

zásadních dokumentech. 

   Tato metodika znázorňuje vnitřní řídící a kontrolní systém pomocí krychle, jejíţ 

strany vyjadřují cíle, jednotlivé úrovně řízení organizace a jednotlivé části 

(komponenty) vnitřního řídícího a kontrolního systému.  Jedná se o trojrozměrnou 

matici („kostku“), která zachycuje základní koncepty, jak organizace řídí riziko. 

Ukazuje dosaţení cílů organizace a jejich členění na čtyři kategorie (strategické, 

operační, vykazovací a kompatibilní), dále osm propojených komponentů v 

různých úrovních organizace (organizační, divizní, obchodní jednotka, dceřiná 

jednotka). Je moţno vidět vzájemné propojení všech výše uvedených prvků s cíli 

organizace a její organizační strukturou.  

   Původně sestavený COSO rámec prošel v roce 2004 revizí a následnou úpravou 

podle aktuálních poţadavků trhu. Následně vznikl tzv. Nový COSO rámec, viz 

obrázek č. 30 a následný popis matice. 

 

 

 
 

Obr. č.30:   Nový COSO rámec 2004. Zdroj: 

http://www.compliancysoftware.com/solutions_enterprise_risk_management.html 
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   Horní část „kostky“ člení úkol dosaţení cílů společnost do čtyř základních 

kategorií, které umoţňují zaměření na odlišné aspekty firemního řízení rizik.  

- Strategické cíle (Strategic) vyjadřují nejvyšší úroveň stanovení cílů 

podporujících dosaţení strategického cíle organizace.  

- Operační / provozní (Operations) vyjadřují efektivní vyuţití zdrojů.  

- Výkaznictví (Reporting) ukazuje na spolehlivost předkládaných výsledků.  

- Kompatibilita (Compliance) vyţaduje soulad s platnými zákony a 

nařízeními.  

Přední strana je rozdělena na 8 částí, které závisí na způsobu řízení organizace a 

jsou tedy součástí řídících procesů: 

- Interní prostředí (Internal Enviroment) – chování organizace, filozofie 

řízení rizik a přístup k riziku. 

- Stanovení cílů (Objective Setting) – kaţdá organizace má své cíle a ty 

musí souhlasit se strategií řízení rizik. 

- Identifikace událostí (Event Identification) – všechny vnitřní a vnější 

události, které organizace mohou ovlivnit. 

- Ohodnocení rizika (Risk Assessment) – analýza rizik, určení výše jejich 

dopadu, pravděpodobnost, ţe nastanou, jak s nimi nakládat apod. 

- Reakce na riziko (Risk Response) – způsob reakce na riziko, nastavení 

rizikové tolerance a rizikový apetit. 

- Kontrolní činnost (Control Activities) – nastavení efektivních postupů 

reakcí na riziko. 

- Informace a komunikace (Information and Communication) – nastavení 

komunikace v organizaci (shora dolů, napříč, zdola nahoru). 

- Monitorování (Monitoring) – neustálé sledování systému řízení rizik a 

v případě potřeby jeho úprava a aktualizace, nezávislé hodnocení. 

 

   Všech 8 prvků bude v kaţdé organizaci fungovat rozdílně. Pokud však bude 

organizace řídit svou činnost ve všech oblastech efektivně, nastaví a bude plnit cíle 

napříč celou organizací, je vysoká pravděpodobnost, ţe management dosáhne 

strategických i operačních cílů organizace. Rámec COSO předpokládá, ţe v 

organizaci jsou stanoveny cíle na všech úrovních řízení. Tyto cíle vedou k tomu, 
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aby organizace pracovala v souladu s vnější i vnitřní legislativou, aby vynakládala 

finanční zdroje na plnění svých úkolů v souladu s principy 3 E
46

.  

   COSO rámec zastřešuje identifikaci, hodnocení a řízení rizik. Kromě těchto 

činností zahrnuje realizaci formální strategie pro řízení rizik v organizaci, 

proškolení zaměstnanců, softwarovou podporu systému řízení rizik, výkaznictví a 

průběţné řízení a sledování systému ze strany managementu. Zamýšlí se taktéţ nad 

hodnocení účinnosti systému řízení rizik, které přísluší internímu auditu. 

 

   Výhodou COSO rámce je jeho nový komplexní přístup k řízení rizik, 

pojmenování systému, zahrnutí všech ovlivňujících poloţek do trojrozměrné 

matice, vyjadřuje tím vzájemnou provázanost a návaznosti. COSO rámec zahrnuje 

řízení rizik do komplexního a nedílného strategického řízení organizace. Bohuţel 

jeho popis je natolik komplexní, ţe se stává pro mnohé organizace sloţitým na 

pochopení, řízení a efektivního vyuţití. V některých částech popisu a návodů je 

příliš teoretický a náročný na převod řízení rizik do praxe.  

   Malé a střední organizace si tento koncept nedokáţou konkrétně představit 

v praxi a současně jeho aplikace by byla pro tento typ organizací finančně a časově 

náročným. Velkým organizacím, které mají svá samostatná oddělení řízení rizik 

(kvality), COSO rámec slouţí doslova jako rámec analýzy, řízení a monitorování 

rizik.   

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Komplexní přístup Složitý přístup Strategické rozhodování 

Zahrnutí všech faktorů Příliš teoretický rámec Identifikace 

Grafické znázornění Určen pro velké organizace Řízení rizik 

Provázanost Finančně náročné Ošetření rizik 

Návaznosti všech částí org.  Monitorování  

Rámec pro řízení rizik  Strategický pohled 

 

 

 

                                                 
46

 3E z anglického- Eeconomically, Efficiently and Effectively = hospodárně, efektivně a účelně. 
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    Enterprise Risk Management (ERM) – je zaloţen na COSO rámci. Přináší 

organizaci povýšení risk managementu na strategickou úroveň rozšířením jeho 

funkcionalit napříč celou společností a zaměřením na všechny zdroje hodnoty. 

ERM je trvalý proces a jeho implementace obvykle znamená zásadní změnu 

organizačního chování a přístupu. Vlastníky by se měli stát všichni zaměstnanci či 

management. Právě změna je zásadním aspektem ERM a přináší různé pohledy 

jednotlivých účastníků. 

   Jednou z těchto struktur je tzv. „The Turnbull framework
47

― zaloţený na 

publikaci „Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code“ z roku 

1999, vypracovaný Nigelem Turnbullem a anglickým Institutem autorizovaných 

účetních. Ve stručnosti se jedná o systém tří vzájemně propojených a vzájemně se 

podporujících funkcí – ERM, systému interních kontrol a způsobu řízení 

společnosti, přičemţ ERM je základem celého systému. 
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Vybrané rizikové 
oblasti, jednotky a 
procesy  

Napříč celou společností 

všemi zdroji hodnoty 

 

Obr. č.31:   Srovnání 3 přístupů k řízení rizik. Zdroj: www.wikipedia.cz 

 

   ERM přináší organizacím rámec a filozofii řízení rizik jako integrovanou 

součást organizace. Ověření pouţívání v praxi proběhlo převáţně v USA. Tím 

při ověřování došlo k efektu orientace na americké poţadavky trhu, 

                                                 
47

 „Turnbull rámec― 
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problematiku, poţadavky regulátorů, rozvoj organizací a hledání nových 

příleţitostí růstu. Tento koncept má své nevýhody -  a to, ţe veškeré 

identifikace, posouzení a strategie, jsou zaloţeny na lidském pohledu a odhadu, 

který nemusí být ovšem vţdy správný.  

 

Výhody: Nevýhody: Využití: 

Komplexní přístup Složitý přístup Strategické rozhodování 

Zahrnutí všech faktorů Příliš teoretický přístup Identifikace 

Grafické znázornění Určen pro velké organizace Řízení rizik 

Provázanost Finančně náročné Ošetření rizik 

Návaznosti všech částí org.  Monitorování  

Rámec pro řízení rizik  Strategický pohled 

 

   Analýzou existence vybraných relevantních metod pouţívaných pro řízení 

rizik pro potřeby této práce, bylo zjištěno, ţe existují metodiky a rámce, které je 

moţno pouţívat k řízení rizik, přestoţe pro ně nejsou primárně určeny, jako 

např. prognózování, Delphi metoda, SWOT analýza, PEST apod. Dále existují 

úzce a konkrétně zaměřené metodiky řízení rizik, např. pro výrobní podniky 

FMEA nebo v oblasti určování finančních rizik VaR.  

   Na základě zvyšujících se poţadavků zákazníků na záruku kvality se rychle 

mezi organizacemi rozšířilo procesní řízení na bázi norem ISO, které řízení 

rizik taktéţ obsahují, přestoţe to není jejích primárním účelem. Pomocí 

procesní mapy se popíše ideální stav procesů a pak se sleduje jejich odklon – 

úzká místa jsou přehledně a jednoduše identifikována.  

   Současně existují rámce a návody k analýze a řízení rizik, jako je COSO 

rámec a ERM. Poslední dvě jmenované se po roce 2004 propojily a poskytují 

komplexní popis a návod systému řízení rizik v organizacích. Ve snaze o 

komplexní pojetí řízení rizik se rámec stal logickým a systematickým 

nástrojem, nikoliv však jednoduchým k vyuţití pro všechny typy organizací 

v praxi. Právě na základě COSO ERM rámce a ISO norem jsou zaloţeny 

základní hypotézy navrhované implementace IŘR v této práci, protoţe COSO 

ERM poskytuje rámec a ISO normy mají stanoveny postupy zavedení a určeny 

konkrétná výstupy. 

 



84 
 

5.5 VÝBĚR VHODNÉ METODIKY  ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI 

 

   Součástí této kapitoly je analýza výběru vhodného přístupu k řízení rizik v 

organizacích. Kritériem výběru jsou 2 základní aspekty: přístup organizace a 

mnoţství potenciálních rizik na ni působící. 

   V předchozí kapitole bylo představeno několik metod, přístupů či metodik - jak 

kvalitativních, kvantitativních, tak filozofických. Jak tedy organizace rozpozná, ţe 

daný přístup řízení rizik je právě pro ni tou nejlepší variantou? Existuje způsob, jak 

jednoznačně určit výběr přístupu řízení rizik? Můţe nastat situace, ţe vybraný 

přístup řízení rizik bude nákladnější neţ samotné řízení rizik? Bude mít organizace 

dostatek specialistů pro pouţití vybrané techniky? 

   Neţ si na tyto velmi časté otázky odpovíme, je potřeba se zamyslet nad přístupem 

organizací. Záleţí na samotné organizaci, jaký přístup k řízení rizik zaujme. Právě 

přístup k řízení rizik vedením organizace je klíčovým pro volbu vhodné metodiky a 

následně tím i způsobu řízení rizik. 

   Volba metodiky analýzy rizik můţe znamenat pouţití některý z přístupů: 

 základní přístup – pouze pro prvotní, orientační představu o analyzované 

organizaci, formou např. sebehodnocení, rychlé, úvodní přehled 

současného stavu. Slouţí jako identifikace a doporučení k moţnému 

dalšímu rozvoji; 

 neformální přístup – intuitivní řízení rizik, nesystematické řízení rizik, 

stojí na osobě manaţera či majitele, který rozhoduje, jeho know how, 

rychlé, nenákladné, pokud se neprovádí, nákladné, v případě, ţe se 

neprovede v souladu s vývojem trhu, rizika se neřídí, odstraňování následků 

hrozeb je z prostředků ušetřených na prevenci řízení rizik; 

 podrobná analýza a řízení rizik – systematický přístup k řízení rizik na 

všechny sloţky organizace, podrobná analýza, vytvoření scénářů, 

kvantitativní (finanční) vyjádření dopadů rizik, dlouhodobý charakter (v 

horizontu 5 a více let), vyuţití nástrojů analýzy a řízení rizik, správná 

komunikace v rámci organizace, školení, monitorování a neustálé 

zlepšování; 

 kombinované řízení rizik – můţe čerpat ze všech jmenovaných přístupů 

jak výhody, tak nevýhody (např. při podrobném řízení rizik můţe dojít 
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k neformálnímu přístupu). Tento způsob je sám o sobě vysoce rizikový a 

bohuţel v praxi není výjimkou. [19, 25] 

 

Analýza rizik se obvykle uskutečňuje ve dvou základních krocích: 

 

1. Orientační analýza rizik slouţí pro následné rozhodování o volbě metody 

(strategie) pro vlastní analýzu rizik konkrétní organizace. Nejprve je provedena 

orientační analýza rizik za účelem posouzení, který z problémů systému (aktiv) je 

klíčový pro činnost organizace a který je vystaven vysokému riziku. [34] 

2.  Pro tyto objekty by měla být následně provedena detailní analýza rizik, a to 

některou z výše uvedených metod, případně kombinací metod. Kombinace metod je 

sice pravděpodobně nejvhodnější, ale současně nákladnější a časově náročná. [34] 

 

Rozhodnutí, který přístup je pro danou organizaci vhodný, závisí zejména na 

odpovědích na následující otázky, které by si vedení organizace mělo poloţit: 

 Jakých cílů má být pouţitím analýzy rizik v organizaci dosaţeno? 

 Jaká je hodnota ohroţených aktiv v organizaci? 

 Zda jsou funkce, které objekt poskytuje, kritické a pro koho? 

 Jaká je úroveň investic do aktivit a jaká je výše nákladů na obnovení její 

funkčnosti? Atd. 

Pokud má organizace své cíle vysoké (finančně), náklady na hrazení případných 

hrozeb a dopadů jsou vysoké (nákladné), náklady na obnovení opětovného chodu 

organizace po odstranění rizika jsou taktéţ střední aţ vysoké (nákladné), pokud 

aktiva organizace jsou cenná, pak je podrobná analýza rizik nutná.  

 

 

 Nízká (ý) Stření Vysoká (ý) 

Cíl organizace   
 

Nákladnost na hrazení 
hrozeb 

  
 

Nákladnost obnovení 
opětovného chodu 

 
  

Cennost (hodnota) aktiva   
 

 
Obr. č.32:  Potřeba podrobné analýzy rizik 
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   Při volbě strategie a metodiky řízení rizik je nutné sladění se strategickým 

řízením organizace. Jestliţe je strategickým cílem organizace přeţití, pak musí být 

pozornost managementu organizace zaměřena na sníţení nákladů v souvislosti s 

diverzifikací odbytu či nákupu. Cíle v oblasti sniţování rizika pak budou proto 

např. soustředěny na výběr vhodné metody zajištění obchodního kontraktu s 

novými obchodními partnery, popřípadě do oblasti zjišťování jejich solventnosti. 

Je-li například strategií organizace kontinuální růst, pak mimo jiné bude nutné 

soustředit se na sníţení rizika v oblasti řízení finančních zdrojů, atd. 

 

   Z uvedených informací vyplývá, ţe je třeba vybrat metodu řízení rizik, dle 

aktuálních potřeb konkrétní organizace. Pokud však metodika nebude komplexní, 

ucelená, současně srozumitelná a jednoduchá na zavedení do procesů organizace, 

hrozí riziko, ţe nebude funkční. V případě zjištění nepouţitelnosti vybraného 

způsobu řízení rizik, se postupně přestane aktivně s nástroji vybrané metodiky 

pracovat, nebude se aktualizovat a stane se pouze formálním nástrojem, 

administrativní zátěţí a vznikne tlak směrem od zaměstnanců na efektivnost a 

„nesmyslnost“ pouţívání. Je tedy rozhodující volba přístupu řízení rizik a jeho 

kontinuální vyuţitelnost ke zvyšování efektivností, rozvoje a finančních výsledků 

organizace.  

   Při podrobné analýze známých a pouţívaných metodik řízení rizik pro potřeby 

této práce byla zjištěna absence jednotného, uceleného a srozumitelného nástroje či 

metodiky pro řízení rizik v organizaci, coţ podpořilo potřebu vzniku tohoto 

přístupu ve struktuře integrovaného řízení rizik v organizacích. 
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6 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

   Z vlastního dotazníkového šetření, zkoumání trhu, analýzy potřeb jednotlivých 

organizací a vlastního bádání vyplynul fakt, ţe současné nástroje a metodiky 

analýzy a řízení rizik nejsou ucelené do konkrétní a komplexní metody. Působí tím 

na organizace a jejich vedení nepřiměřeně sloţitě, nesrozumitelně a do jisté míry 

neuchopitelně; „abstraktně“. Respondenti v rámci dotazníkového šetření převáţně 

odpovídali, ţe rizika neřídí, protoţe nemají dostatek informací jakým způsobem 

rizika řídit a celý systém se jim zdá příliš sloţitý.  

   V předchozí kapitole byly vybrány nejznámější a v současnosti vhodné metody 

analýzy a řízení rizik. Ve skutečnosti jich existuje mnohem více. Z toho vyplývá 

pro management sloţitá a drahá analýza, která metodika je pro jejich organizaci tou 

nevhodnější.  

   Organizace si zákonitě kladou otázky typu: Je potřeba pouţít stávající obsáhlou 

metodiku v celém jejím rozsahu? Je vybraná metodika účinná pro celou 

organizaci? Jaké tedy budou náklady na analýzu před samotným zavedením sytému 

řízení rizik? Jaké budou náklady na implementaci řízení rizik? Nakolik bude 

nákladné neustálé monitorování? Je třeba zakoupení drahého software? Bude třeba 

nákladného školení zaměstnanců v oblasti nástrojů řízení rizik? Apod.  

 

   Na základě předchozích analýz stávajících metod a dotazníkového šetření, jsem 

došla k závěru, ţe pro rozšíření systematického řízení rizik do více organizací je 

třeba vytvořit jednoduchou metodiku, která by vyuţívala výhody a účinky 

existujících metodik a současně byla efektivní. Organizace by měly moţnost vyuţít 

svých stávajících nástrojů a znalostí. K zajištění plného vyuţití potenciálu metodiky 

je potřeba metodiku analýzy a řízení rizik integrovat do organizačních procesů, aby 

se tedy stala nedílnou součástí fungování organizace, nikoliv její zátěţí v podobě 

administrativní a organizační.  

   Obsahem této části práce je návrh metodiky implementace integrované řízení 

rizik (IŘR) na základě vyuţití získaných poznatků exitujících metodik, postupů a 

návodů. Metodika obsahuje 15 konkrétních kroků k implementaci IŘR do 

organizace. Součástí návrhu metodiky je i návrh konkrétních podpůrných materiálů. 

Navrţená metodiky IŘR byla ověřena v praxi. Návrhy na úpravu metodiky a 
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podpůrných materiálů (formuláře) byly zapracovány do návrhu. Vznikl poţadavek 

na vytvoření podpůrného materiálu (Příručka implementace IŘR pro uţivatele), 

která je součástí této práce jako příloha č. 2. Tato práce obsahuje jiţ finální (na 

základě pilotního ověření) verzi návrhu metodiky IŘR. Návrh metodiky se řídil 

samotným cílem a metodikou zpracování této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.33:  Propojení návrhu metodiky s konkrétními kapitolami práce.  
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6.1 NÁVRH METODIKY INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ RIZIK (IŘR) 

 

   Návrh metodiky je chápán jako zavedení IŘR do organizace. Právě integrací 

řízení rizik do organizačních procesů, jako jejich nezbytná a nepostradatelná 

součást řízení zaručuje moţnost transparentní analýzy a řízení rizik v souvislosti 

s efektivním řízením celé organizace.  

   Pro bliţší pochopení principu řízení rizik a jeho zakomponování do organizačního 

managementu je moţné zobrazení řízení rizik v kontextu celkového fungování 

organizace jako jeden z procesů organizace. Zakomponování managementu rizik do 

celkového managementu organizace můţe být znázorněno takto: 
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Obr. č.34:  Zpřesněný procesní model (ISO 9004). Zdroj: ONR  49002-1 [42] 

 

   Základním principem návrhu IŘR a jejího úspěšného integrované implementace 

do organizace je procesní řízení dle norem ISO, kde je postup nastaven, léty ověřen 

a postupem času taktéţ autoři kladou důraznější ohled na předcházení hrozeb 

působící na nastavené procesy.   
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   Jde tedy o adekvátní zakomponování metodiky IŘR do všech 4 částí smyčky 

PDCA. Systém managementu rizik musí vyváţeným způsobem obsahovat účast 

vedení organizace, které pro systém IŘR poskytne adekvátní zdroje, podporu, 

zahrne je do strategií organizace, nastaví cíle a uvolní zdroje na komunikaci a 

potřebné vzdělávání.  

Plánuj

Jednej Dělej

Kontroluj

Systém
managementu

rizik (SMR)

Proces
managementu

rizik

Monitorování
rizik

Řešení rizik

Určení
systému

Hodnocení
rizik

 

Obr. č.35:  Cyklus PDCA a jeho úloha v IŘR. Zdroj: ONR 49002-1 [42] 

 

   Samotné vedení musí chtít a být odpovědné za proces řízení rizik, jejich 

posouzení, ohodnocení, ošetření, zajistit vhodné nástroje k řízení rizik, dostupnost 

zdrojů, přístup k podkladům jak administrativně, tak v praxi, podporovat IŘR a mít 

zájem o monitorování a neustálé zlepšování. Management organizace je 

zodpovědný za volbu rizikové strategie a podporu její naplňování, stejně jako 

konečné rozhodnutí o konečné strategii ošetření rizik. 

   Jak je z obrázku č. 35 patrno, můţe být systém řízení rizik rozdělen do 4 

základních kroků: 

 

1. Identifikace rizik (Analytická etapa) – v rámci této etapy je nutno 

kvalitně definovat rozsah systému, jehoţ se implantace 

metodiky IŘR v organizaci bude týkat. Jde pouze o zavedení 

IŘR v rozsahu celé organizace, ale i pouze na vybrané části 

(oddělení, závody, procesy, činnosti apod.) V praxi se dále 

jedná o uvědomění si potřeby a prvního kroku zjištění 
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aktuálního stavu práce s riziky v organizaci. Jednoduchým 

nástrojem pro prvotní představu stavu systému řízení rizik 

můţe velmi dobře poslouţit provedení sebehodnocení. 

2. Hodnocení rizik (Plánovací etapa) – po určení systému, je třeba přijmout 

rozhodnutí, jak se organizace zachová a jaká přijme opatření. 

Dochází tedy k naplánování činností, nákladů a způsobu 

implementace IŘR. 

3. Preventivní řízení rizik (Realizační etapa) - samotná realizace systému 

řízení rizik zahrnuje samotné analýzu jednotlivých rizik, 

hodnocení rizik a ošetření rizik. Tato fáze je náročná jak 

časově, tak finančně.  

4. Monitorování rizik (Monitorovací etapa) – nedílnou součástí jakéhokoliv 

cyklu zavedení nové metodiky, udrţení stávající a následný 

rozvoj nastaveného systému, je právě monitorování. Neustálé 

sledování, kontrola a adekvátní úprava systému řízení rizik 

vede k jeho aktuálnosti, přiměřené flexibilitě a nestálému 

sledování trendů nejen v organizaci, ale celé společnosti. 

Monitorování můţe mít různé konkrétní podoby, jednou z nich 

je pravidelné provádění interního auditu IŘR nezávislou 

osobou, zpracování protokolu o stavu IŘR, vyjádření se ke 

stavu, přijetí nová opatření. Vyšším stupněm aktivního 

monitoringu je certifikace sytému IŘR certifikační organizací, 

která stav nejen prověří, ale i oficiálně stvrdí mezinárodním 

certifikátem. 

 

   Tyto 4 základní etapy jsou dále rozpracovány na základě poznatků z praxe, 

rešerše literatury, studií a dostupných podkladů z konkrétního fungování řízení 

organizací v praxi v oblasti  procesního řízení organizací dle norem ISO. Na 

základě dekompozice byla metodika IŘR rozpracována do 15 základních kroku a 

některé z nich jsou dále rozděleny do jednotlivých dílčích kroků. Proces IŘR by 

bylo moţné podrobit další detailizaci a celkový počet kroků by byl mnohem větší, 

stejně jako míra podrobnosti popisu jednotlivých kroků navrhované metodiky IŘR. 

Jednotlivé kroky by pak pouze detailněji zachycovaly náplň stanovených 15 kroků, 
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coţ není pro splnění primárního cíle této práce nutné. V tomto případě je rozdělení 

dostačující z důvodů navrţení jednoduché a komplexní metodiky IŘR.  

 

   Pro efektivní řízení rizik je nutné mít komplexně a adekvátně stanovenou 

metodiku, která popisuje řízení rizik od počátečního strategického rozhodnutí, přes 

analýzu rizik, implementaci plánu řízení rizik, jejich předcházení aţ po neustálé 

monitorování stavu řízení rizik či případnému auditu řízení rizik. 

   Metodologie návrhu metodiky analýzy a řízení rizik vychází z obecné a 

všeobecně uznávané metodologie integrovaného řízení rizik v organizacích (např. 

tzv. Enterprise Risk Management) tak, jak je prezentována v odborné literatuře a 

jak je v současné době chápána a realizována v praxi.   

   IŘR jako neodmyslitelná součást managementu organizace si klade za cíl sníţení 

administrativní náročnosti, zjednodušení, zautomatizování rutinních úkolů s IŘR 

spojených, zefektivnění celkového řízení,  zefektivnění, rozhodování a správné 

pochopení chodu organizace, vyšší motivaci zaměstnanců i členů implementačního 

či krizového týmu, nejen samotného vedení organizace, které o implementaci IŘR 

rozhodne a má eminentní zájem rizika efektivně řídit. Proto je tato metodika 

navrţena jako integrované řízení rizik a klade si ambici po úvodním zavedení, které 

jistě zpočátku potřebuje větší pozornost, jednoduché, přehledné a nenáročné na 

dostupnost časovou, nákladovou i lidského potenciálu, systematické řízení rizik 

v organizacích.  

   Důleţitým faktem je správné nastavení a integrace systému řízení rizik do 

organizace. Celá metodika implementace IŘR by se měla řídit: 

- důslednou a přesvědčivou podporou vedení organizace, 

- soulad IŘR s firemní kulturou, 

- podporou cílů a strategií organizace, 

- akceptovatelností všech pracovníků, 

- administrativní nenáročností, 

- sledováním rozvoje organizace, 

- nepřetrţitostí systému řízení rizik, 

- celkovým a pravidelným hodnocení IŘR. 
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   Navrţená metodika IŘR a její implementace by měla být nosným pilířem pro 

řízení rizik v organizacích. Jelikoţ organizace je velmi široký pojem a můţe být 

chápán a pojat v širokém spektru a vţdy správně. Jako omezující parametry 

pilotního testování metodiky, byly stanoveny podmínky, na kterých byla metodiky 

IŘR přednostně a pilotně testována.  Z tohoto testování byly učiněny závěry a 

úpravy metodiky.  

   Mezi oslovenými organizacemi, které souhlasily s ověření funkčnosti návrhu 

preventivní metodiky IŘR, bylo moţno vypozorovat společné prvky, na základě 

kterých došlo k zobecnění relevantního vzorku organizací.   

 

Společnými rysy organizací, v nichţ proběhlo ověření návrhu metodiky IŘR byly: 

 organizace ze ziskového sektoru, 

 organizace o velikosti do 250 zaměstnanců,  

 organizace se řídící českou legislativou,  

 organizace fungující na procesním řízení (nikoliv na know-how 

jednoho pracovníka apod.),  

 organizace neřešící momentální existenciální krizi (tedy neřešící 

„přeţití / nepřeţití“ organizace, tedy krizové řízení), 

 organizace, které si uvědomují potřebu preventivního řízení 

rizik, 

 organizace podnikající v oborech bez bliţší specifikace, 

 ověření proběhlo na všech organizačních úrovních, 

 ověření proběhlo jako celek, tedy všechny části organizace. 

 

   Vyslovené závěry této práce na návrh metodiky IŘR jsou podloţeny reálným 

ověřením ve vybraných organizacích, které jsou současně vymezujícím prvkem 

vyslovených závěrů, jelikoţ v jiném typu organizací ověření neproběhlo a navrţená 

metodiky IRR nebyla ověřena. 
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6.2 NÁVRH PODPŮRNÝCH MATERIÁLŮ IŘR 

 

   Součástí návrhu implementace IŘR je návrh podpůrných materiálů (záznamů a 

formulářů), které jsou součástí navrţené metodiky. Formulář představuje velmi 

efektivní nástroj pro komunikaci zaměstnance s vedením. Ať uţ se jedná například 

o zjištění rizika, jeho řešení či jeho monitorování a řízení. Navzdory jejich 

důleţitosti však většina organizací nepouţívá vhodné formuláře.  

   Ty jsou mnohdy nepřehledné, obsahující mnoho, často zbytečných údajů 

k vyplnění a tím se význam jednotlivých poloţek stává nejasným. 

   Standardní součástí dokumentace v organizaci, bez ohledu na velikost, je 

důsledná péče o záznamy. Jednak z pohledu toho, aby zaznamenané skutečnosti 

měly všechny poţadované náleţitosti, a také z pohledu toho, aby s dokončenými 

záznamy bylo správně nakládáno, aby byla zajištěna jejich identifikovatelnost a 

čitelnost včetně nezpochybnitelných právních spojitostí. 

V rámci této práce se návrh podpůrných materiálů řídil následujícími pravidly: 

1. Uspořádání  - směr postupného vyplňování polí by měl být jasně vymezen 

v případě, ţe nejsou pole pod sebou. Toto rozloţení je uţivatelsky 

nejpřívětivější a nekomplikuje orientaci na stránce. 

2. Pouţitelnost - aby byl formulář přístupný a pouţitelný pro všechny skupiny 

uţivatelů, je důleţité jim usnadnit jeho čtení a vyplňování.  

3. Popisky – doplňkem formuláře jsou jejich popisky, které usnadňují orientaci 

a přibliţují obsah pole.  

4. Délka - formuláře by vţdy měly být co nejkratší, aby uţivatel neměl obavy z 

časové náročnosti. Pokud však záznamy jsou komplexní a tím i delší je 

dobré je rozdělit na více stran a jednotlivé části rozdělit do na sebe 

navazujících kroků. 

5. Kontrola (validace) vyplněných dat – nutnost ověření, zda uţivatel vyplnil 

údaje správně. Po úspěšné validaci dat musí následovat zpětná informace 

uţivateli o jejím výsledku. Jsou dvě moţnosti - všechna data jsou v rámci 

přípustných parametrů, nebo některá z validovaných hodnot nebyla 

korektní. 
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6.3 OVĚŘENÍ NAVRŢENÉ METODIKY IŘR V PRAXI 

 

   Jak jiţ bylo v úvodu této práce předesláno, jsou organizace ve svém jednání více 

obezřetné, a to hlavně z důvodu právě probíhající hospodářské krize. Organizace 

jsou méně otevřené novým myšlenkám a informace o svém podnikání si více chrání 

před veřejností. Pro pilotní ověření metodiky IŘR bylo osloveno téměř 20 

organizací z různých částí ČR, bez konkrétní specifikace na oboru podnikání a se 

zájmem preventivně rizika ve své organizaci řídit. Ačkoliv organizace byly ujištěny 

o provedení pilotního ověření implementace metodiky IŘR na základy ověřovatele 

metodiky, nestrannosti a dodrţení etického kodexu konzultanta, obávaly se 

nejčastěji úniku informací, řešily zásadní aktuální obchodní záleţitosti či se obávaly 

samotných výsledků.  

   V období od ledna 2008 do října 2009 byla tedy navrţená preventivní metodika 

IŘR pilotně ověřena ve 3 organizacích. Všechny tyto organizace chtěly zůstat 

z důvodů konkurenčního boje a uchování citlivých údajů z oblasti řízení rizik 

nejmenovány. Současně organizace nedovolily zveřejnění konkrétních výsledků, 

stejně jako jakýchkoliv pořízených poznámek, které v průběhu testování metodiky 

vznikly. Současně si organizace vyhradily právo k přečtení této části práce a 

odsouhlasení obsahu. Proto je tato kapitola pojata popisně a přiměřeně obecně.  

   Metodika zavedení preventivního IŘR do organizací byla kompletně ověřena 

v jedné z organizací. Zbylé 2 organizace nedaly souhlas z jimi uvedených 

strategických důvodů. 

 

   Hlavním cílem pilotního ověření navrhované metodiky IŘR však nebylo získat 

konkrétní čísla hospodaření organizací, ale zpětnou vazbu, ohlasy a konkrétní 

připomínky k rozvoji a vyuţitelnosti metodiky IŘR v kaţdodenní praxi. Stejně jako 

bylo cílem ověřit, zda je tato preventivní metodika vyuţitelná v praxi organizací, 

jaký je jejich praktický pohled na vyuţitelnost, zda je tato metodiky z pohledu 

preventivního řízení rizik v organizacích pro organizace dostačující, zda je 

pochopitelná, jednoznačná a jsou pro organizace pochopitelné konkrétní kroky 

preventivního řízení rizik. 
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6.3.1 Popis ověření metodiky IŘR v praxi 

 

   Obsahem této kapitoly je popis konkrétního ověření metodiky IŘR ve vybraných 

organizacích, které s ověřením preventivní metodiky řízení rizik souhlasily. Z téměř 

20 oslovených organizací s reálným zájem a realizaci ověření metodiky IŘR 

souhlasily 3 organizace. Tyto organizace si však vyhradily přísné podmínky pouţití 

zjištěných informací. V úvodu kapitoly jsou organizace představeny 

z organizačního pohledu, dále pak navazuje konkrétní popis kaţdé organizace 

samostatně včetně způsobu, rozsahu a závěru implementace preventivní metodiky 

IŘR.  

   Jedna ze 3 organizací byla svým zaměřením výrobní s počtem zaměstnanců 14, 

druhá organizace poskytující sluţby v oblasti sociální péče s počtem zaměstnanců 

76 a třetí organizace byla poskytující sluţby v oblasti vzdělávání s počtem 

zaměstnanců 56. Všechny tyto organizace mají své sídlo v Moravskoslezském kraji 

(MSK), jsou vlastněny českými majiteli, 2 organizace byly soukromé, jedna 

organizace byla zřízena MSK. Jak je patrno, všechny jsou do počtu 250 

zaměstnanců, řídí se platnou českou legislativou a uvědomují si potřebu svá rizika 

analyzovat a řídit. V organizacích byla ověřena navrţená metodika IŘR v různém 

rozsahu na přání a dle konkrétních potřeb organizace.  

   Jako první v chronologickém pořadí pilotního ověření prošla vzdělávací 

organizace, následovala organizace poskytující pečovatelské sluţby a jako poslední 

bylo pilotní ověření provedeno ve výrobní organizaci. Následné ověření s odstupem 

času proběhlo pouze u jedné organizace, jelikoţ ostatní organizace neprojevily 

zájem. 

 

Konkrétní popis pilotního ověření ve vzdělávací organizaci: 

Stručný popis organizace - na trhu působí od roku 1992, v současné době 

zaměstnává 56 zaměstnanců. Organizace provádí poradenství v 

oblasti získání finančních prostředků z Evropského sociálního 

fondů (ESF), v poradenství začínajícím podnikatelům, realizuje 

projekty rozvoje lidských zdrojů, klíčových kompetencí, pořádá 
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školení, semináře a tréninky jak ve veřejném, tak v soukromém 

sektoru. Ve svém podnikání je úspěšná a v posledních 4 letech 

zaznamenala velký rozvoj a výrazný nárůst zaměstnanců, kdy ještě 

v roce 2004 zaměstnávala necelé 2 desítky pracovníků.  

Důvody pro IŘR – sama organizace cítila potřebu korigovat rychlý růst a z toho 

vyplývající hrozby. Od roku 2002 má úspěšně zaveden systém 

řízení kvality podle normy ISO 9001, i přesto však docházelo 

v organizaci k nechtěným situacím v oblasti organizační a 

komunikační v rámci nastavených procesů a systému.  

Rozsah ověření IŘR – v organizaci byla provedena kompletní implementace 

IŘR od zahájení sebehodnocení aţ po provedení interního auditu 

IŘR (tedy praktické ověření všech 15 kroků). Sama organizace na 

dotaz, zda by chtěla certifikovat IŘR, odpověděla, ţe nemá zájem, 

a to převáţně z důvodu finančního, udrţení si svých strategických 

informací a neexistující potřeba pořízení certifikátu pro získání 

zakázky (zákazníci, výběrová řízení apod.) 

Popis implementace – přestoţe organizace je k novým myšlenkám a postupům 

otevřená, při pilotním testování implementace IŘR pracovní tým 

naráţel na problém času, jelikoţ jsou zaměstnanci vysoce vytíţeni 

i v době víkendů a státních svátků. Docházelo k častým posunům 

termínu a plnění rozdělených úkolů se stávalo v porovnání 

s klienty druhotnou prioritou. Celkově se spolupráce protáhla 

téměř o 45% původně plánovaného času. Naopak pro plnění 

jednotlivých kroků implementace IŘR byli všichni zaměstnanci 

nadšeni, i kdyţ to metodika samotná nevyţadovala, např. 

sebehodnotící dotazník, kdy vedení mělo zájem o vyplnění všemi 

zaměstnanci, coţ při počtu 56 bylo pro všechny zúčastněné strany 

přínosné. S výsledky sebehodnocení organizace v oblasti řízení 

rizik stejně jako se stanovením strategie byli seznámeni všichni 

zaměstnanci na pracovní poradě a měli moţnost se vyjádřit. Tato 

porada proběhla v duchu brainstormingu a demokratického 

přístupu k vyjádření se všech. Samotná implementace probíhala 

v podobném duchu, kdy zaměstnanci chápali implementaci IŘR 
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spíše jako příleţitost, neţ jako ohroţení jejich pozice či další 

administrativní zátěţ. Organizace si nepřála výsledky 

sebehodnocení, rozhovorů Delphi, mapu rizik, mnoţství 

identifikovaných rizik a jejich rozsah uvádět v této práci. Současně 

cílem ověření metodiky v praxi není uvádět tato citlivá data, ale 

posoudit, zda nastavené kroky a celý rámec je vyuţitelný při 

preventivní implementaci metodiky do organizace. 

Závěr implementace – organizace úspěšně implementovala celý preventivní 

systém IŘR v kompletně navrţené podobě. Na závěrečném setkání 

všech zaměstnanců proběhla k navrţené metodice v duchu 

brainstormingu diskuse o jejích výhodách a případných úskalích. 

Jako úskalí viděli zaměstnanci délku a nekomplexnost 

sebehodnotícího dotazníků, moţnost spojení více kroků do 

jednoho, navrhli spojení některých formulářů a přivedli mě na 

myšlenku připravit Příručku implementace metodiky IŘR pro 

uţivatele metodiky. Organizace ocenila vytvoření konkrétní mapy 

rizik celé organizace, pověření osoby (Manaţera rizik = Manaţer 

jakosti) sledováním potenciálních rizik a hrozeb, zařadila 

informování o stavu rizik do pravidelných porad, posunula 

rozhovory o hrozbě a preventivním řízení do všech organizačních 

struktur, posílila chybějící myšlenku zastupitelnosti, vyjádření 

pravděpodobnosti vzniku nepříznivé situace, finanční vyjádření a 

jejich sledování. 

Jelikoţ tato organizace byla nejen otevřená novým podnětům, 

bystrá, vnímavá a „učící se“ organizace, zaměstnanci 

argumentovali, ţe jsou schopni podobného zavedení systému IŘR 

pod odborným dozorem (koučingem
48

) sami provést. Stejně jako 

jsou sami schopni si celý implementovaný systém IŘR spravovat a 

rozvíjet v budoucnu.  

                                                 
48

"Koučování je strukturovaný proces, řízený vztahem mezi koučem a jeho klientem. Koučování rozvíjí potenciál lidí 

rozšířením jejich smyslu pro to, co je moţné. Lidé, kteří se nechávají koučovat, chtějí vidět výsledky. Smyslem koučování není 
léčba, odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin, ale aby si klient  našel, vybudoval k výsledku vlastní cestu. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
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Konkrétní popis ověření u organizace poskytující pečovatelské sluţby:   

Stručný popis organizace - byla zřízena úřadem MSK jako pečovatelská 

organizace starající se o staré, nemohoucí, mentálně i psychický 

postiţené osoby. Organizace má 3 různé oddělené domovy, které 

jsou specializované a mají různou velikost co do počtu 

zaměstnanců, tak působiště. Největší domov zaměstnává 28 

pečovatelek, zdravotních sester, administrativy a údrţby. Druhý 

domov zaměstnává 23 pečovatelek, zdravotních sester, správce 

sítě, správce budov, zásobovače, úklid apod. Třetí budova je 

spojena s ředitelstvím a zaměstnává 15 odborných zaměstnanců, 

administrativy, vedení i údrţby budovy. Součástí je i samostatná 

kuchyně, restaurace, prádelna, zásobování, přeprava a údrţba, 

která zaměstnává dalších 10 zaměstnanců.  

Důvody pro IŘR – prvotním důvodem analýzy byla potřeba vytvoření strategie 

organizace k předloţení zřizovateli MSK na období příštích 5 let 

(2010 – 2015). Při bliţším zkoumání a rozhovorech s vedením 

organizace došlo k dohodnutí o vytvoření SWOT analýzy a 

současně pilotního testování IŘR.  

Rozsah ověření IŘR – implementace IŘR proběhla od kroku 1, tedy 

sebehodnocení aţ po krok 10 - Krizové scénáře a krizový 

trénink zaměstnanců. Krok 11 - Zkušební provoz - byl jiţ na 

přání vedení v jejich vlastní reţii a o provedení interního auditu 

neprojevila z časových důvodů organizace zájem. V organizaci 

tedy proběhlo ověření nosných kroků metodiky IŘR. 

Sebehodnocení, analýza a typologie rizik a následné nastavení 

potřebných procesů pro preventivní řízení rizik podle metodiky 

IŘR bylo spolu s doktorandkou provedeno. 

Popis implementace – na základě průběţných výsledků z prováděné analýzy 

SWOT v rámci externí poradenské činnosti bylo dohodnuto 

provedení pilotní implementace IŘR jako další z kroků 

preventivního řízení potenciálních hrozeb na přání vedení 

organizace. Jako první krok bylo provedeno sebehodnocení 

organizace, kterého se účastnilo 42 zaměstnanců. Na základě 
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předběţných výsledků ze sebehodnocení, které ukázaly několik 

oblastí s vysokým potenciálním rizikem, zatíţení organizace a 

stagnace, bylo vedením rozhodnuto o provedení kroku 2 Podrobná 

analýza současného stavu řízení rizik v organizaci. Analýza 

proběhla ve dvou na sebe navazujících krocích: provedení SWOT 

analýzy a Delphi rozhovorů u vybraných zaměstnanců. Stanovení 

rizikové strategie organizace, která byla zaměřena na zjištění 

úzkých míst, popisu rizik a návrhu ošetření. Dále implementace na 

základě jasně definovaných úzkých míst pokračovala dle 

jednotlivých kroků, které se pro potřeby a velikost vybrané 

organizace ověřily jako přiměřené, efektivní a dostatečné. 

V průběhu implementace prováděné doktorandkou ve spolupráci 

s vedoucími jednotlivých částí organizace se naráţelo na odpor 

zaměstnanců, kteří neměli chuť zaběhané koleje měnit. 

Závěr implementace – bohuţel v rámci organizace ne všichni zaměstnanci byli 

přesvědčení o jeho důleţitosti a nechápali, proč by se měli otázkou 

analýzy a řízení rizik zabývat. Vedení organizace bylo doporučeno 

více přímé a systematické komunikace, seznámení s potenciálními 

hrozbami jak pro organizaci, tak pro zaměstnance samotné. Názor 

většiny zaměstnanců se během implementace měnil, avšak celkové 

získání zaměstnanců pro preventivní řízení rizik bylo 

nadefinováno a je nutno pokračovat ve fázi Zkušebního provozu 

(který si jiţ organizace chtěla obstarat sama). V organizaci bylo 

definováno několik zásadních rizik, která mohou mít pro 

organizaci katastrofální dopad, pokud nebudou řízena, např. velmi 

špatná komunikace mezi jednotlivými domovy, nízká míra určení 

strategie a cílů organizace, nesledování změn a potřeb trhu apod. 

Pro samotnou metodiku vyplynul fakt úpravy kroku 2 Podrobné 

analýzy, otázky motivace zaměstnanců a vysoká rizikovost právě 

lidského faktoru, důleţité kroky tréninku a školení s protikrizovým 

zaměřením, stejně jako zaměření se na zbytková rizika. 
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Konkrétní popis ověření metodiky u výrobní organizace: 

Stručný popis – ověření metodiky IŘR proběhlo chronologicky u výrobní 

organizace jako poslední. Tato organizace se zaměřuje na výrobu 

kovových a plastových elektrických rozvaděčů. Část zaměstnanců 

pracuje přímo na stavbách a staveništích při instalaci přenosných 

elektrických rozvaděčů (slangově „Antoníčků“) a druhá část 

zaměstnanců se zabývá výrobou a montáţí elektrorozvaděčů. 

V organizaci jsou 2 specialisté jako techničtí experti na provádění 

revizí. Organizace je vlastněna 3 majiteli, kteří si kromě správy PC 

sítě zajišťují vše samostatně. Své výrobky dodávají nejen v MSK, 

po celé ČR, ale i do zahraničí, kdy v posledních letech největší 

zahraniční odběratelé jsou z Maďarska a Slovenska. Společnost 

má od roku 2004 zaveden systém managementu kvality podle 

normy ISO 9001. 

Důvody pro IŘR – v rámci pravidelného interního auditu systému řízení kvality 

dle normy ISO 9001 projevila organizace zájem o provedení i 

interního auditu řízení rizik. Majitelé chtěli znát současný stav a 

moţné hrozby a úzká místa hlavně v době ekonomické recese. 

Současně organizace specializací a zaměřením je zvyklá 

analyzovat a řídit rizika na stavbách a při zapojování elektrických 

rozvaděčů. Organizace ještě před provedení interního auditu řízení 

rizik pouţívala dobře zpracované podklady a formuláře na základě 

zákonných poţadavků ČR. 

Rozsah ověření IŘR – jak jiţ bylo zmíněno, nebyla provedena implementace 

preventivní metodiky IŘR  klasickou cestou od kroku 1 - Vstupní 

sebehodnocení formou sebehodnotícího dotazníku, ale od kroku 12 

– Příprava a provedení interního auditu IŘR. Organizace měla 

zájem o zjištění svého současného reálného stavu na základě jiţ 

existujících procesů analýzy a preventivního řízení rizik. 

Provedeným auditem chtěla organizace ověřit stupeň provádění a 

rozvoj řízení rizik 

. 
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Popis implementace – na základě stanovených oblastí bylo provedeno sledování a 

interní audit nezávislou osobou z pohledu řízení rizik v organizaci. 

Byl zpracován protokol z interního auditu a výsledky byly osobně 

představeny vedení organizace. Byly zjištěny zjevné nedostatky 

v nastavení krizové komunikace jak směrem k vnitřnímu, tak 

vnějšímu zákazníkovi, či státní správě, v několik případech byly 

zaznamenány problémy s likvidací nebezpečných odpadů a jejich 

přeprava, vedení skladu a jako kritické ohroţení se téţ projevil 

stav PC sítě a uchování dat, které jsou pro organizaci rozhodující 

z důvodů pouţívání speciálních programů a SW. Z těchto důvodů 

organizace projevila zájem o další spolupráci v implementaci 

kompletní metodiky IŘR, ale nastala situace, kdy získala 

v krátkém časovém období 3 významné zakázky v rozsahu 

několika milionů Kč a kapacitně organizace nebyla schopna 

v implementaci IŘR pokračovat.  

Závěr implementace – přestoţe v organizaci byly pilotně otestovány pouze 2 

kroky z 15, je moţno vyslovit zjištěné závěry. Jeden z hlavních 

poznatků je to, ţe organizace mohou mít zájem o samotné 

provedení interního auditu v podobě vstupního auditu a výsledky 

z protokolu mohou být důleţitou informací pro práci s riziky. 

Z hlediska úpravy kroků 12 -15 došlo ke zvýšení obecnosti. Dále 

bylo ověřeno, ţe průběh samotného interního auditu IŘR 

v organizaci je po drobných úpravách uchopitelný, jasný a účelný. 

Došlo k upravení samotného protokolu pro jeho jasné pochopení 

vedením organizace a důleţitost předání a vysvětlení poznatků 

osobně přímo vedení organizace, kdy dojde k lepšímu pochopení a 

vysvětlení si případných nejasností. 
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   Na základě vzájemné spolupráce s organizacemi byla metodika preventivního 

IŘR otestována v různém rozsahu a různém zapojení organizací. Ověření všech 

kroků IŘR, tedy metodiky jako celku proběhlo v jedné organizaci. Ve zbylých 

organizacích byla navrţená metodika IŘR ověřena v kratším rozsahu.  

   Na základě ověření navrţené metodiky implementace IŘR jako preventivního 

nástroje řízení rizik byly vytvořeny závěry pro úpravu metodiky a následovalo 

zapracování poznatků, komentářů, připomínek a praktických úprav do samotné 

metodiky IŘR. Spolupráce s organizacemi měla oboustranný pozitivní výsledek. Na 

straně organizací padlo několik praktických otázek ohledně rozsahu, časové 

náročnosti, pouţitelnosti výsledků pro strategické účely a propagaci, moţnost 

získání certifikátu a v neposlední řadě i finanční náročnost v porovnání 

s potenciálními úsporami; na straně návrhu metodiky IŘR došlo k poloţení si 

otázek nutnosti jednotlivých kroků, návazností a jejich vzájemnému propojení, 

stejně jako moţnost vyuţití jen některých částí metodiky. Důleţitým pohledem na 

praktickou vyuţitelnost metodiky IŘR byl na sníţení nákladů a získání nefinančně 

vyjádřitelných výhod. 

   Celkový přínos ověření metodiky IŘR v praxi je významný pro zjištění 

skutečností, které ve fázi teoretického zpracování návrhu nejsou zřejmé a viditelné. 

Organizace upozornily na konkrétní potenciální problémy a moţné nepochopení 

z pohledu praxe. Všechny připomínky byly zpracovány, vyhodnoceny a 

zapracovány podle relevantnosti do konečného návrhu metodiky IŘR, viz 

následující kapitoly. 
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6.3.1 Analýza adekvátnosti implementace metodiky IŘR 

 

   Analýza výsledků je v této kapitole zpracována ze dvou úhlů pohledů. Prvním 

důleţitou analýzou ověřované metodiky IŘR je z pohledu efektivnosti a přínosů 

implementace metodiky do organizace. Druhým faktorem pro analýzu metodiky je 

metodika IŘR samotná, její připravenost a pouţitelnost v praxi. Konkrétní výsledky 

výsledků implementace byly sledovány v organizacích s časovým odstupem a jsou 

zpracovány, viz kapitola 6.5.  Následné ověření implementace metodiky IŘR. 

   Na základě získaných zkušeností, připomínek a poznatků z pilotního otestování 

navrhované metodiky preventivního IŘR došlo ze strany návrhu metodiky IŘR 

k analýze vyuţitelnosti pilotního návrhu ke zhodnocení, přezkoumání adekvátnosti 

a následné úpravě návrhu metodiky IŘR.  

 

   Jiţ v průběhu implementace metodiky docházelo k úpravám a přizpůsobení 

jednotlivých kroků dle potřeb kaţdé organizaci. Obecně tato metodiky není 

navrţena jako statická, ale předpokládá efektivní přizpůsobení konkrétním 

potřebám organice v rámci definovaného rámce a posloupnosti kroků.  

 

V průběhu vývoje metodiky IŘR došlo k následujícím konkrétním úpravám: 

- nadefinování mnoţství nadefinovaných kroků (redukce z původních 18 

navrhovaných na 15 – sloučení kroků s podobným zaměřením) za 

účelem snazší orientace a návazností, 

- původních návrhů podpůrných materiálů (původní formuláře byly 

doplněny o kolonky, zpřesněny formulace, upřesněny poţadavky např. u 

formuláře Karta rizik, Protokol z interního auditu, Záznam z jednání 

apod.) – byla zjištěna nutnost zjednodušení, vypuštění nepotřebných 

částí, zlepšit srozumitelnost a porozumění, 

- o doplnění o nové podpůrné materiály, které původně nebyly zahrnuty 

(např. jmenování Manaţera rizik, Krizový scénář apod.) a organizace 

projevily zájem o vznik těchto dokumentů, 

- doplnění o posloupnost činností (přeskupení z důvodů návaznosti), 
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- rozčlenění jednotlivých kroků na 4 základní moduly, které je moţno 

implementovat samostatně a současně i v návaznostech, 

- úprava sebehodnotícího dotazníku v kroku 1 - Vstupní sebehodnocení 

organizace ve dvou krocích: úprava samostatných otázek ke zvýšení 

porozumění, grafické vyjádření, komplexnost s vyuţitím prvků 7S, 

PEST a 4C analýz;  

- zjištění nutnosti vytvoření Příručky implementace IŘR do organizace 

pro uţivatele této metodiky. 

 

   Relevantní náměty na rozvoj metodiky včetně úprav podpůrných materiálů byly 

zapracovány do metodiky IŘR.  

   Byla provedena analýza adekvátnosti navrţené metodiky IŘR. Metodika uvedená 

v této disertační práci je ověřená, upravená a následně dopracována. Je tedy 

konečným návrhem metodiky IŘR, viz kapitola 7. 
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6.4 ZPRACOVÁNÍ PŘÍRUČKY IMPLEMENTACE IŘR 

 

   Jelikoţ v této disertační práci je popis metodiky IŘR z pohledu jejího vzniku a 

vývoje, na základě vědeckých postupů, východisek a reálného zdůvodnění volby 

postupu, je pro úspěšné šíření metodiky nutné vytvoření názorného návodu pro 

samotné uţivatele, ať uţ jsou jimi interní specialisté a experti, nebo externí 

specialisté (poradci, konzultanti pod.), vytvořit návod, neboli manuál pouţívání 

navrţené metodiky implementace IŘR.  

   Zajištění správného pochopení a konkrétní práci s touto metodikou by mělo být 

zajištěno proškolením, představením a prověřením pochopení z řad specialistů na 

řízení rizika. Součástí tohoto školení je nejen předání samotné příručky 

implementace IŘR, návrhů formulářů, ale i náměty pro praktické zavedení, příklady 

a ověřené dobré praxe.
49

 

   Z praktického ověření metodiky IŘR v praxi vyplynul fakt potřeby konkrétního, 

přehledného a návodného nástroje řízení rizik pro uţivatele. Jako součást návrhu 

metodiky IŘR vznikla příručka pro uţivatele s názvem: Příručka pro implementaci 

IŘR pro uţivatele, viz příloha č. 2. V této příručce je konkrétní postup s 

instrukcemi, rozpis jednotlivých kroků a jejich doporučené formulářové návrhy. 

Formuláře jsou pro inspiraci, nikoliv závazné, a uţivatelé si mohou jejich podobu 

upravit dle aktuální potřeby a stavu organizace a systému managementu rizik. 

Samozřejmě pokud organizace usoudí, ţe některé z formulářů není třeba a obdobné 

jiţ v jejich organizaci existují například díky zavedenému systému managementu 

kvality, je dobré do stávajících formulářů doplnit pouze kolonky tykající se IŘR a 

tím zůstává myšlenka integrovaného řízení rizik zcela podpořena.  

   Příručka má funkci představení této metodiky IŘR jako jednoduchou, ucelenou a 

uchopitelnou pro praxi organizací, stejně jako šířit osvětu mezi organizacemi o 

důleţitosti a vhodnosti se do tak důleţitého nástroje řízení organizace „pustit“ bez 

pocitu nárůstu nákladů, přijetí nových specialistů, nepřiměřeného nárůstu 

administrativy, ale naopak zajistit přehlednost a moţnost odhalit rizika (hrozby) 

včas a tím zvýšit pravděpodobnosti jejich proměny na příleţitosti. 

                                                 
49

  Z anglického „best practice―. 
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   Příručka implementace IŘR do organizace pro uţivatele je rozdělena na 3 

základní části. V první části je představení metodiky, účel a cíl příručky, pojmy, 

grafické znázornění, metoda spolupráce, výstupy, doba implementace, doporučené 

podpůrné materiály a význam lidského faktoru k přístupu k řízení rizik.  

   V druhé částí příručky je detailní popis kaţdého kroku metodiky z pohledu 

uţivatele. Kaţdý krok implementace metodiky IŘR je členěn následovně: 

 

 

Obr. č.36:  Ukázka metodiky popisu kroku metodiky IŘR v Příručce.  

 

 

   Příručka je psaná stručně a pro potřeby samotného uţivatele v roli 

implementátora metodiky IŘR do organizace. Současně je doplněna o konkrétní 

rady a poznatky z teorie, samozřejmě do relevantní hloubky. Za kaţdým krokem 

následují relevantní návrhy formulářů. 

   Závěr příručky je věnován souhrnu poznatků a vnímání změn samotnými 

zaměstnanci v organizaci. 

Grafické znázornění, ve 
kterém modulu se daný 
krok implementace IŘR 

nachází 

Číslo a název kroku 

Obsah kroku 
implementace, popis 

činností a rady. 

Grafy, obrázky a tabulky 

Shrnutí výstupů, 
zodpovědností a 

podpůrných materiálů 
k danému kroku 

implementace IŘR. 
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6.5 NÁSLEDNÉ OVĚŘENÍ PŘÍNOSŮ IMPLEMENTACE IŘR 

 

   Pro komplexní ověření metodiky IŘR došlo u organizací k následnému ověření 

efektivnosti implementace preventivní metodiky IŘR s časovým odstupem, během 

něhoţ je moţné vyuţít metodiky a následně sledovat trendy vybraných ukazatelů v 

organizaci. 

   Následné ověření proběhlo u všech 3 organizací, ve kterých se ověření metodiky 

IŘR realizovalo. První ověření se uskutečnilo ve vzdělávací organizaci v roce 2009, 

druhá dvě následná ověření přínosů se konala v roce 2010. Ověření proběhlo 

formou společného setkání tvůrce metodiky, vedení organizace, pověřených osob 

v organizaci za řízení rizik (manaţer rizik) a vybraných zaměstnanců. Na základě 

diskuse, analýzy výsledků a porovnávání vybraných ukazatelů byly vysloveny 

závěry. Tyto závěry byly vyjádřeny formou finanční (Kč) i nefinanční (%, reálná 

hodnota, míra změny, počet nehod apod.) Tyto závěry byly zpracovány na základě 

dostupných informací jednotlivých organizací, jejich vyjádření, postojů a 

oficiálních dat
50

.  

Analýza přínosů implementace metodiky IŘR ve vzdělávací organizaci: 

- V prosinci 2009 po konečné úpravě metodiky bylo provedeno opětovné 

ověření v první z organizací poskytující sluţby v oblasti vzdělávání. Jak 

uţ bylo patrné z pilotního testování, tato organizace je otevřená novým 

podnětům a je ukázkovou učící se organizací
51

. Proto právě tato 

organizace byla prioritně oslovena a poţádána o moţnost konzultace 

v praxi. Hlavním cílem následného ověření konečného návrhu metodiky 

IŘR bylo nejen její reálné fungování, ale konkrétní zkušenosti 

zaměstnanců a organizace jako celku s implementovaným IŘR, jeho 

rozvojem a jejím úspěšným uţíváním.  

- Ověření proběhlo na půdě organizace formou společného setkání. 

Přítomny byly strany: návrhu metodiky, objednatele (zaměstnavatele), 

tvůrce prostředí (manaţera kvality, který se staral i o proces IŘR 

                                                 
50

 Zdroje informací vybraných organizací jsou označeny jako vysoce důvěryhodné a tato práce za původ obdrţených dat 

neodpovídá. 
51

 Philips Kotler učící se organizaci - „Learning Organization― definoval: „Organizace, kde lidé postupně zlepšují své 

schopnosti dosáhnout poţadovaných výsledků, kde se lidé ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními, kde lidé postupně 

objevují, jak se podílet na vytváření reality a jak ji mohou měnit." 
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v organizaci) a zaměstnanců. Zpětná vazba proběhla formou 

brainstormingu, který shrnoval zkušenosti a náměty k dané metodice při 

její implementaci a následné vyuţitelnosti a rozvoje do budoucna. 

Společná diskuse shrnula nejen reálná fakta z implementace, ale i osobní 

pocity a postoje jednotlivých zaměstnanců v oblasti řízení rizik v jejich 

organizaci. Toto potvrdilo důleţitý fakt, a to ten, ţe lidský faktor je 

v oblasti rizik nejdůleţitější, a to nejen ve fázi implementace IŘR, ale ve 

fázích následného fungování, přístup k jednotlivým rizikům, postoje a 

ochota je řídit. 

- Konkrétní závěry implementace IŘR je moţno shrnout: 

1. Pro samotnou metodiku IŘR nebyla potřeba nákupu speciálního 

HW – úspora finančních prostředků.  

2. Pro samotnou metodiku IŘR nebyla potřeba nákupu speciálního 

SW – úspora finančních prostředků. 

3. Implementace formulářů a záznamů v běţně uţívaných 

formátech (MS Word, MS Excel apod.), které organizace měla 

jiţ licenčně pořízeny. 

4. V době implementace proběhly 3 společné schůzky všech 

zaměstnanců a vedení o celkové délce 6 hodin – finanční 

vyjádření si organizace nepřeje. 

5. V rámci implementace byly identifikovány potenciální hrozby na 

všech škálách ohroţení organizace (2 kritické, 6 vysokých, 8 

středních a 11 nízkých vlivem rizik). 

6. Rizika byla zachycena do mapy rizik, která byla pravidelně 

jednou za 2 měsíce revidována. Po roce byla mapa rizik 

kompletně revidována. 

7. Konkrétním vyjádřením prevence rizik není jejich potenciální 

úspora ve finančních prostředích. Toto vyjádření nebylo moţné 

konkrétně identifikovat. V době implementace metodiky IŘR 

prokazatelně nenastalo ţádné riziko s kritickým vlivem, ţádná 

hrozba s vysokým vlivem a v praxi se objevila pouze rizika se 

středním vlivem. Preventivní analýze rizik byly rozpoznány a 



110 
 

řešeny v počátcích jejich potenciálního vzniku, čímţ byl jejich 

dopad minimalizován. 

8. Uţ samotným připuštěním, ţe by rizika mohla nastat, se jejich 

pravděpodobnost vzniku a dopad významně sníţily. 

9. Rizika nezůstávala „v kuloárech“
52

, ale byla nahlas diskutována. 

Všichni zaměstnanci byli na případné hrozby aktivně připraveni. 

10. Zaměstnanci měli pocit „zdravého postoje“ organizace 

k rizikům
53

. 

11. Diskuse o Krizových scénářích – rady a společný pohled na to, 

jak se zachovat v případě vzniku rizika (zaměstnanci měli 

k dispozici vlastní „expertní řešení“ – moţnost vyuţití 

nadefinovaného postupu). Celková doba odezvy mezi vznikem 

rizika a jeho vyřešením se zkrátila o téměř 30 % předešlé délky 

řešení krizí. 

12. Vedení organizace zaznamenalo u klíčových zaměstnanců nárůst 

prací v době implementace metodiky IŘR o 10 % (vyjádřeno 

hodinově – 4 hodiny týdně) 

13.  Celkový nárůst práce pro klíčové zaměstnance organizace byl ze 

strany zaměstnanců a vedení vyčíslen na 5 % (2 hodiny týdně). 

14. Nárůst práce po ukončení implementace IŘR pro manaţera 

kvality, který současně plnil roli manaţera rizik, byl vyčíslen o 

průměrně 5 %
54

 vyšší (2 hodiny týdně). 

 

                                                 
52

 Výraz pouţili sami zaměstnanci. 
53

 Výraz pouţili sami zaměstnanci. 
54

 Nutné brát v potaz, ţe doposud existoval výborně fungující systém managementu kvality (SMK), takţe nárůst byl v oblasti 

pouze implementace IŘR do SMK organizace.  
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Analýza přínosů implementace metodiky IŘR v organizaci poskytující 

pečovatelské sluţby: 

- V červenci 2010 bylo provedeno ověření přínosů z provedené 

implementace metodiky IŘR v organizaci. Hlavním cílem ověření 

konečného zavedení metodiky IŘR bylo nejen její reálné fungování v 

praxi, ale i konkrétní zkušenosti zaměstnanců a organizace jako celku 

s řízení rizik.  

- Ověření proběhlo v organizaci formou společného setkání. Přítomny 

byly strany: návrhu metodiky, objednatele (tedy zaměstnavatele), tvůrce 

prostředí (vedoucí budovy, který se staral i o proces IŘR v organizaci), 

vedoucích jednotlivých domovů a klíčových zaměstnanců. Zpětná vazba 

proběhla formou brainstormingu, který shrnoval zkušenosti a náměty. 

Společná diskuse shrnula nejen reálná fakta ze zavedené metodiky, 

jejího vyuţívání, ale i osobní postoje jednotlivých zaměstnanců v oblasti 

řízení rizik v jejich organizaci, coţ potvrdilo důleţitý fakt, a to ten, ţe 

lidský faktor je v oblasti rizik nejdůleţitější, a to nejen ve fázi 

implementace IŘR. 

- Konkrétní závěry ze setkání k otázce implementace IŘR je moţno 

shrnout: 

1. Pro samotnou metodiku IŘR nebyla potřeba nákupu speciálního 

HW – úspora finančních prostředků.  

2. Pro samotnou metodiku IŘR nebylo potřeba nákupu speciálního 

SW – úspora finančních prostředků. 

3. Implementace formulářů a záznamů v běţně uţívaných 

formátech (MS Word, MS Excel apod.), které organizace měla 

jiţ licenčně pořízeny. 

4. V době implementace proběhly 3 schůzky na kaţdém domově, 

které se účastnili všichni zaměstnanci. Setkání proběhly formou 

brainstormingů o celkové délce cca. 6 hodin. Celkově se 

účastnilo 16 vybraných osob. 
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5. V průběhu implementace proběhlo 8 osobních setkání, včetně 

úvodního a závěrečného představení výsledného 

implementovaného procesu do organizace. 

6. V rámci implementace byly identifikovány potenciální hrozby na 

všech škálách ohroţení organizace (5 kritických, 7 vysokých, 10 

středních a 8 rizik s nízkým vlivem). 

7. Rizika byla zachycena do mapy rizik, která byla pravidelně 

jednou za 6 měsíců revidována. Po roce byla mapa rizik celkově 

aktualizována. Při následném ověření vyuţitelnosti a přínosů 

zavedení metodiky proběhlo v organizaci opět společné upravení 

mapy rizik. Zajímavým faktem je, ţe identifikací, typologií a 

řízením původně označených kritických rizik se přesunula 

v mapě rizik z kritického vlivu do skupiny rizik se středním 

vlivem. 

8. Po zavedení IŘR se v období jednoho roku sníţila úrazovost 

(podle poskytnutých záznamů) zaměstnanců o 33 %. 

9. Po zavedení IŘR se úrazovost klientů sníţila o 17 %. 

10. Pravidelné měření spokojenosti s umístěním klientů se na škále 0 

(nejméně) – 5 (nejvíce) zlepšilo z 3,7 (74 %) na 4,2 (84%), tedy 

o 0,5 (10 %). 

11. Po implementaci IŘR došlo ke sníţení selhání přístrojů, strojů a 

zařízeni o 8 %. 

12. Organizace se rozhodla vyuţít dvou kritických rizik jako 

příleţitostí a zaloţila 2 nové oblasti podnikání – restauraci 

(vyuţití prostorné kuchyně a zkušeného personálu + nevyuţitou 

budovu restaurace) a veřejnou prádelnu (pro restaurace a jiná 

sociální zařízení v okolí). 

13. Zaměření restaurace je převáţně na přípravu poledních menu a 

jejich rozvoz. V době setkání nebyly známy celoroční výsledky 

hospodaření. 
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14. Uţ samotným připuštěním, ţe by rizika mohla nastat, se jejich 

pravděpodobnost vzniku a dopad sníţily o 40 %
55

. 

15. Celková doba odezvy mezi vznikem rizika a jeho vyřešení se 

zkrátila o 28 % předešlé délky řešení krizí. 

16. Celkový nárůst práce pro klíčové zaměstnance organizace byl ze 

strany zaměstnanců a vedení vyčíslen na 5 % (2 hodiny týdně). 

17. Nárůst práce po ukončení implementace IŘR pro kaţdého 

vedoucího domova, který současně plnil roli manaţera rizik, byl 

vyčíslen průměrně o 10 % vyšší (4 hodiny týdně). 

 

Analýza přínosů implementace metodiky IŘR ve výrobní  organizaci: 

- V srpnu 2010 bylo provedeno ověření přínosů z provedené 

implementace metodiky IŘR v organizaci. Hlavním cílem ověření 

konečného zavedení metodiky IŘR bylo reálné vyuţití výsledků 

interního auditu.  

- Ověření proběhlo v organizaci formou společného setkání. Zpětná vazba 

proběhla formou brainstormingu, který shrnoval zkušenosti a náměty. 

Společná diskuse shrnula nejen reálná fakta ze zavedené metodiky, 

jejího vyuţívání, ale i osobní postoje jednotlivých zaměstnanců v oblasti 

řízení rizik v jejich organizaci k dalšímu rozšiřování řízení rizik. 

- Konkrétní závěry ze setkání k otázce implementace IŘR je moţno 

shrnout: 

1. Implementace formulářů a záznamů v běţně uţívaných 

formátech (MS Word, MS Excel apod.), které organizace měla 

licenčně pořízeny. 

2. V době provedení auditu řízení rizik proběhly 3 schůzky. První 

schůzka o nadefinování následných kroků a poţadavků. Druhá 

schůzka – provedení interního auditu řízení rizik v organizaci. 

Výsledky byly zpracovány a osobně předány vedení organizace 

na třetí schůzce. Na této schůzce taktéţ byly představeny 

doporučené následné kroky a implementace IŘR. 

                                                 
55

 Výraz pouţili sami zaměstnanci. 
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3.  Během auditu byly představeny nedostatky současného řízení 

rizik. Tyto nedostatky spolu s doporučeními byly zpracovány do 

zprávy. Zpráva z interního auditu obsahovala 9 zjištěných 

nedostatků a 2 návrhy doporučení spolu s návrhem řešení. 

4. Součástí tohoto auditu řízení rizik proběhlo rámcové vytipování 

potenciálních hrozeb, které by měla organizace dále řídit. 

Celkově byly definovány 4 oblasti, v nichţ se nacházelo 9 

potenciálních hrozeb. Tyto hrozby nebyly ohodnoceny dopadem 

a pravděpodobností, jelikoţ je součástí jiných kroků metodiky 

IŘR. 

5. Po provedení auditu řízení rizik se v období roku sníţila 

úrazovost zaměstnanců o 8 %. 

6. Pravidelné měření spokojenosti zákazníků s výsledky prací se na 

škále od 1 (nejméně) – 6 (nejvíce) zvýšilo ze 4,5 (75 %) na 4,85 

(81%), tedy o 0,35 (6 %). 

7. Sledovatelnost likvidace nebezpečných odpadů (zářivky, 

nebezpečného odpadů apod.) se zvýšila na 100 % zakázek. 

8. Sledovatelnost odstraňování odpadní sutě se zvýšil na 100 % 

zakázek. 

9. Byla stanovena bezpečná trasa přepravy nebezpečných odpadů 

na 100 % případů. 

10. Komunikace a spolupráce s odporem ţivotního prostředí se 

zefektivnil o 50 %. 

11. Došlo o sníţení selhání vozů, přístrojů, strojů a zařízeni o 12 % 

případů. 

12. Celková doba odezvy mezi vznikem rizika a jeho vyřešení se 

zkrátila o téměř 10 % předešlé délky řešení krizí. 

13. Celkový nárůst práce pro klíčové zaměstnance organizace byl ze 

strany zaměstnanců a vedení vyčíslen na 5 % (2 hodiny týdně). 

14. Nárůst práce po ukončení implementace IŘR pro kaţdého 

vedoucího domova, který současně plnil roli manaţera rizik, byl 

vyčíslen o průměrně 10 % vyšší (4 hodiny týdně). 
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Konkrétní závěry z následného ověření efektivnosti pouţití zavedení preventivní 

metodiky IŘR a v otázce vyuţitelnosti systému v organizaci IŘR je moţno shrnout: 

- Není administrativně náročná (po roce vyuţívání IŘR v organizaci 

zaměstnanci zkonstatovali, ţe doba nutná pro povinnosti týkající se IŘR 

se pohybuje měsíčně průměrně v řádu 5 % jejich pracovního času) 

- Rizika jsou známá včas a je moţné je efektivně řídit. 

- Došlo k viditelnému sníţení úrazovosti a nehodovosti. 

- Došlo ke sníţení havárii, nefunkčnosti strojů a zařízení. 

- Nedošlo v době implementace metodiky IŘR v posledním roce k ţádné 

krizi. 

- Důleţité pochopení změny hrozby na příleţitost. 

- IŘR funguje ke spokojenosti všech (vedení zaměstnanců i třetí strany). 

- Přechod od pocitového řízení rizik k podloţenému systematickému 

preventivnímu IŘR. 

- Pokud organizace pracuje v projektovém řízení  - došlo ke zjednodušení 

přípravy projektů a definování projektových rizik. 

- Znají své moţnosti a při jednáních o marketingových strategiích je 

jednodušší rozhodování. 
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7 PROCESNÍ SCHÉMA METODIKY IŘR 
 

   V této kapitole je zpracováno procesní schéma navrţené metodiky IŘR 

s konkrétní návazností etap - analytická, plánovací, realizační a monitorovací. 

Součástí těchto etap jsou rozpracované jednotlivé kroky pro úspěšné zavedení IŘR 

do organizace.  

   První analytická etapa zahrnuje 2 základní kroky: Vstupní sebehodnocení 

organizace a následující jejich Podrobná analýza současného stavu řízení rizik 

provedená nezávislým hodnotitelem. Tato etapa pak plynule přechází do druhé 

plánovací etapy, jejíţ součástí jsou důleţité kroky stanovení rizikové strategie 

organizace, sestavení pracovního týmu zabývající se problematikou zavedení, 

sestavení plánu a harmonogramu prací implementace IŘR a také úvodní seznámení 

zaměstnanců s chystanými změnami.  

   Třetí etapa je etapou realizační, kdy se uskuteční kroky vedoucí k ohodnocení 

rizik, zpracování zprávy o stavu, samotná implementace IŘR, průběţná realizace 

opatření jako součást IŘR, uskutečnění krizového tréninku zaměstnanců a spuštění 

zkušebního provozu čerstvě zavedeného IŘR k ověření efektivního fungování a 

odladění případných odchylek. 

   Poslední etapou je monitorování. Efektivním krokem pro zjištění efektivního 

fungování je provedení interního auditu IŘR nezávislým interním auditorem (ať jiţ 

je interní či externí specialista) a analýzy jeho výsledků. Závěrečnými kroky 

metodiky jsou přijetí opatření vyplývající z protokolu z interního auditu a neustálé 

zlepšování IŘR. 

   Přestoţe navrhovaná metodika preventivního IŘR končí interním auditem IŘR a 

dalším zlepšováním, mohl by zde být zařazen další navazující krok, a to certifikační 

audit IŘR třetí stranou. V současné době však existují a jsou vyuţívány certifikace 

organizací a jejich systémů podle normy ONR 49002-1
56

, jejímţ předmětem 

certifikace je zavedený a dokumentovaný systém řízení rizik v organizacích. 

Prakticky to znamená, ţe pokrývá všechny aspekty získávání, zpracovávání a 

ukládání informací prostřednictvím informačních systémů a technologií organizace.  

                                                 
56

 Management rizik pro organizace a systémy 
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Mezi certifikačními společnostmi není však ještě běţné provádění certifikačního 

auditu komplexně implementovaného preventivního IŘR v organizaci. Při 

zkoumání moţností na českém trhu jsem zjistila, ţe certifikace podle normy ONR 

49002 dle odpovědi paní Šebestové z ČNI: „Jsme schopni certifikaci systému IŘR 

v organizaci provést, ale doposud jsme ţádnou neprovedli.“ (2009) 

   Společnost Consulting České Spořitelny (CČS) má vypracován postup certifikace 

IŘR na základě zkušeností v oblasti řízení rizik s přihlédnutí k normám: 

mezinárodním (ISO/IEC Guide 73:2002, IRGC – Risk Governance) a národním 

(UK: Risk Management Standard 2002, The Orange Book, BS 7799 – 3:2006; 

USA: SP 800 – 30 – NIST; Austrálie/Nový Zéland: AS/NZS 4360:2004).  

 

Společnost Consulting České Spořitelny (CČS) 

stanoveny konkrétní certifikační kategorie: 

- kategorie RM1 – systém řízení rizik je zcela 

implementován a je alespoň rok funkční, 

- kategorie RM2 – systém řízení rizik je zcela 

implementován, ale ještě není prověřen, 

- kategorie RM3 – systém řízení rizik je 

implementován částečně, 

- kategorie RM4 – základní úroveň řízení rizik, 

- kategorie RM5 – nevyhovující úroveň řízení rizik. 

Obr. č.37:  Certifikát společnosti Consulting České Spořitelny. Zdroj: CČS(2004) 

 

   S odvoláním na primární cíl této práce není však nezbytné tento krok certifikace 

IŘR certifikační společností do metodiky IŘR zahrnout. O úspěšném zavedení IŘR 

můţe adekvátně vypovídat provedený interní audit IŘR a hlavně nastavení všech 

kroků systému IŘR. 

   V následující tabulce je znázorněn přehled ucelené metodiky implementace 

preventivního IŘR do organizace. Všech 15 kroků je rozděleno do 4 definovaných 

etap a v případě nutnosti je náročný krok rozdělen do tzv. dílčích kroků vedoucího 

ke splnění samotného kroku metodiky. Součástí je i stručný popis, stejně jako 

navrhovaný výstup z daného kroku. 
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Obr. č.38:  Procesní schéma navrţené metodiky implementace IŘR. 
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7.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ NAVRŢENÉ METODIKY 

 

   V této kapitole jsou vyjmenovány a popsány jednotlivé kroky (dílčí kroky) 

z pohledu návrhu metodiky IŘR. Pro úplné a jasné pochopení navrţené metodiky 

IŘR je potřeba vysvětlení, popis vzniku, postup, návaznosti a souvislosti. 

   Celá metodika má 4 na sebe navazující fáze.  Na základě pilotního ověření v praxi 

byl konečný počet kroků definován jako 15 na sebe navazujících. Některé kroky se 

dělí do dílčích podkroků z důvodů jejich sloţitosti a rozpracování. 

   V navrţené metodice se jedná o vyuţití výhod jiţ existujících metodik a jejich 

doplnění. Jde o metodiky jako je Delphi metoda, What if?,  FMEA, DOE, ERM, 

nový COSO rámec a rámec ISO 9001. 

   V následující části této kapitoly jsou postupně popsány všechny kroky navrţené 

metodiky implementace IŘR z pohledu jejich definování a vzniku. Pro uţivatele je 

vytvořena příručka, kde je kaţdý krok metodiky podrobně IŘR popsán z pohledu 

vyuţití pro uţivatele metodiky. 

 

7.1.1 Vstupní sebehodnocení organizace 

 

   Sebehodnocení
57

 je komplexní a systematický proces posuzování aktivit a 

výsledků organizace. Je urychlovačem, pohánějícím proces podnikového 

zlepšování směrem ke konkurenceschopnosti a excelenci organizace. Je zaloţeno 

na absolutní upřímnosti při vyplňování systému připravených otázek z oblasti 

postoje organizace k rizikům. Výsledek sebehodnotícího dotazníku je prvním 

krokem k odhalení míst pro další rozvoj organizace (příleţitostí), stejně jako 

oblasti, které mohou být úzkým místem v plnění stanovených cílů organizace 

(hrozby, rizika). Sebehodnocení organizace můţe probíhat několika způsoby, a to 

formou dotazníku, sebehodnotící zprávy (interním či externím) hodnotitelem, 

hodnocení na místě, popisu a analýzy silných stránek či oblasti pro zlepšení. 

   V rámci navrhované metodiky řízení rizik byl vytvořen sebehodnotící dotazník, 

dotazníkovou formou. Tento dotazník byl primárně vytvořen v MS Excel, ale není 

vyloučeno jeho převedení do dotazníkového softwaru a umístění např. na intranet, 

                                                 
57

 anglicky zvané self-evaluation 
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či jeho tisková podoba, čímţ se zlepší jeho dostupnost respondentům, v praxi tedy 

zaměstnancům organizace. Jeho pouţití je moţné i v podobě jako podklad při 

osobním setkání a dotazování se, jako dotazovací rámec metody Delphi a review.  

   Před vlastním sestavením tohoto sebehodnotícího dotazníku proběhla podrobná 

analýza toho, co bude relevantní výpovědí sebehodnotícího dotazníku. Jednotlivé 

očekávané výsledky byly prokonzultovány v praxi a na základě těchto údajů byly 

sestaveny otázky, na které budou zástupci organizace odpovídat. Název 

sebehodnotícího dotazníku byl stanoven jako: „Sebehodnocení organizace v oblasti 

řízení rizik“. Dále následuje úvodní text, který seznamuje respondenty s 

předmětnou oblastí sebehodnocení organizace v oblasti aktuálního řízení rizik. 

   Z důvodů, ţe by respondenti nebyli schopni odpovědět na otevřené otázky, zvýšil 

by se čas respondentovi odpovědi a zvýšila by se náročnost vyplňování, byl 

sebehodnotící dotazník sestaven na základě systému uzavřených otázek. V tomto 

případě se sniţuje moţnost neznalosti odpovědi, či nevyplnění otázky z jakéhokoliv 

důvodu. Zároveň se tím sjednotí terminologie odpovědí, které bude moţno dále 

hodnotit a vyjádřit se souhrnně bez ztráty informací. Uzavřené otázky nabízejí 

uţivateli na výběr z jednotlivých variant. Vyplnění je rychlé a vyhodnocení 

uzavřených otázek není problém, snadno se generují například i různé grafy. Při 

tvorbě uzavřených otázek je nesmírně důleţité správně nadefinovat odpovědi. 

Nesmí se stát, ţe někdo nebude umět uzavřenou otázku zodpovědět. Odpovědi 

dotazníku byly stanoveny v sudém počtu, a to na 4 místné škále se slovními 

moţnostmi: ROZHODNĚ NE – SPÍŠE NE – SPÍŠE ANO – ROZHODNĚ ANO. 

Důvodem, proč nebyl zařazen střední bod s průměrným hodnocením, je, ţe 

respondenti se mnohdy přikloní ke střední hodnotě odpovědi a tím dochází k tzv. 

průměrování svých odpovědí, dochází ke statistickému zkreslení výsledku a sniţuje 

se přesnost vyjádření.  

   Jelikoţ s uzavřenými otázkami daleko více hrozí, ţe respondenti vyplní dotazník 

náhodně, bezmyšlenkovitě, byla sestavení a strukturování sebehodnotícího 

dotazníku věnována zvláštní pozornost. Pilotní dotazník byl ověřen v praxi a po 

jeho ověření byl upraven dle získaných praktických podnětů do finální podoby. 

   Z pohledu obsahové náplně obsahuje dotazník celkem 83 otázek, které 

systematicky vedou respondenta po všech důleţitých oblastech současného stavu 

řízení rizik v organizaci. Na základě dekompozice organizace 7S faktory a PEST 
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analýzou, jejichţ spojením došlo ke komplexnímu pohledu na organizaci, byl 

sebehodnotící dotazník rozdělen do 7 (7S) + 4 (PEST) základních částí. 

V jednotlivých oblastech byly poloţeny uzavřené otázky, při jejichţ zodpovězení je 

moţno zjistit komplexní aktuální informaci o stavu organizace v oblasti řízení rizik. 

Tento výsledek je podpořen grafickým znázorněním v jednotlivých oblastech pro 

lepší orientaci, viz obrázek číslo 39. 
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Obr. č.39:  Ukázka grafického vyjádření sebehodnotícího dotazníku. 
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7.1.2 Analýza současného stavu řízení rizik 

 

   V případě, ţe organizace prošla vstupním sebehodnocením, jak řídí svá rizika a 

rozhodla se pro další postup, je třeba, aby proběhla podrobná analýza současného 

stavu řízení rizik. Toto hodnocení musí proběhnout nezávislým specialistou, ať 

interním či externím, z důvodu nezkresleného pohledu na realitu řízení rizik v 

organizaci. Na základě společného setkání nezávislého specialisty s vedením 

organizace se vyjasní, zda a do jaké míry má vedení zájem získat podrobné 

informace o současném stavu, tedy analýzu stavu rizik v organizaci. Je provedena 

podrobná analýza organizace z hlediska řízení rizik jako součást všech klíčových 

procesů v organizaci. Postup podrobné analýzy současného stavu řízení rizik 

v organizaci musí obsahovat tyto následující kroky k dosaţení komplexního 

pohledu: 

1. Úvodní jednání s vedením organizace -  nutné zjistit poţadavky vedení a 

provést zápis z tohoto jednání, kde je definován následující postup a cíl. 

2. Rozhovory s vybranými zaměstnanci (zaloţené na metodě Delphi) - 

následně nezávislý specialista provede rozhovory s vybranými zaměstnanci, 

kteří jsou zodpovědní za hlavní procesy výroby či poskytování sluţeb 

v organizaci. Do záznamu z rozhovoru, viz příloha, si zaznamená odpovědi. 

Záznam z rozhovorů byl zpracován na základě metody Delphi.  

3. Pozorování fungování v praxi - sběr dat a informací nejen rozhovory, ale i 

pozorováním v praxi – metoda snímkování dne. 

4. Zpracování analýzy na základě poznatků - dojde k analýze a popisu 

současného stavu organizace v oblasti řízení rizik. Analýza je zpracovaná 

do zprávy spolu s popisem silných, slabých míst, stejně jako potenciálních 

vnějších hrozeb a příleţitostí pro organizaci.  

5. Zpracování zprávy - konkrétní podoba provedení podrobné analýzy závisí 

na velikosti organizace, mnoţství zaměstnanců, sloţitosti procesů a dalších 

faktorech. Časová náročnost se pak můţe pohybovat od jednoho dne aţ 

několik týdnu. Sestavení předběţného Seznamu rizik a jejich 

pravděpodobnosti a vlivu dle vnímání zaměstnanců. Výstupy a prezentace 

managementu. 
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7.1.3  Stanovení rizikové strategie organizace 

 

   Manaţer, který je schopen určit pravděpodobnost výskytu ztráty, je při strategické 

či operativním řešení chodu organizace v lepším postavení neţ manaţer bez této 

schopnosti. Těmto potenciálním výskytům rizikových situací často není věnována 

pozornost: management organizace zajímá daleko více ztráta aţ v případě jejího 

výskytu, aniţ by se zajímal, jak je reálné, ţe dojde k naplnění hrozby.[22] 

   Kaţdé manaţerské rozhodnutí je z větší či menší míry podloţeno efektivním 

vyuţíváním dat z příslušné sféry jako informací pro rozhodování v této (nebo o 

této) sféře. „Dobrý“ manaţer je schopen získat ze získaných dat více, neţ dokáţou 

ostatní, z čehoţ plyne i kvalita rozhodnutí, nejen strategických. Tímto způsobem, 

v porovnání s jinými organizacemi na trhu, je vytvářen zásadní prvek konkurenční 

výhody či v opačném případě ztráty. Majitel či management na základě získaných 

informací musí projevit zájem o řešení aktuální situace řízení rizik, stejně jako na 

základě získaných informací o stavu organizace předvídat budoucí vývoj. 

    V tomto kroku navrhované metodiky je důleţité uskutečnění osobního jednání 

vedení organizace a specialisty (interního či externího) na analýzu a následnou 

implementaci integrovaného řízení rizik v organizaci. Jednání můţe být iniciováno 

z vnitřní potřeby organizace, z preventivní potřeby či z potřeby iniciované jiţ 

identifikovanou neshodou v organizaci. Důleţitou součástí tohoto jednání je 

ujasnění si důvodů a odpovědí na otázky: Proč se organizace chce systematické 

analýze a následnému řízení rizik věnovat? Jaká jsou očekávání? Do jaké míry a v 

čem analýzu a nastavení systému řízení rizik vnímá jako nástroj zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu? 

   V případě jednání managementem zastupující organizaci s externím specialistou 

je nutno si na tomto společném jednání otevřeně ujasnit: 

 cíl, 

 způsob práce, 

 moţnosti, 

 pouţívané metody a metodiku, 

 sestavení týmu a jejich role, 

 pravomoci a odpovědnosti všech v procesu zainteresovaných. 
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Při tomto úvodním jednání dochází k ujasnění si očekávání, stručný popis a 

vnímání současného stavu ze strany managementu organizace a motivace v 

odhodlání systematicky rizika řídit. 

   V tomto kroku je zapotřebí výběru způsobu přístupu k řízení rizik a jeho 

implementace v organizaci. Tuto navrhovanou metodiku zavedení integrovaného 

řízení rizik je moţné vyuţít u dodavatelského i vlastního přístupu řešení 

implementace. Ideální variantou pro všechny zainteresované strany je však 

partnerský přístup.  

   Dodavatelský přístup znamená, ţe analýzu a implementaci řízení rizik provádí 

dodavatel (externí specialista) a nese za něj také odpovědnost. Vlastní přístup 

znamená, ţe analýzu a implementaci provádí pracovníci organizace vlastními 

silami s pomocí zakoupené nebo vlastní metodiky, odpovědnost za provedení je na 

těchto pracovnících. Partnerský přístup znamená, ţe analýzu a implementaci 

provádí pracovníci organizace pod metodickým i projektovým vedením 

dodavatelské nebo konzultační společnosti či specialisty, odpovědnost je na 

dodavateli (externí specialista). O pouţití přístupu můţe rozhodnout velikost 

organizace, její zaměření, její finanční výsledky, důleţitost implementace systému 

řízení rizik apod. 
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7.1.4 Sestavení týmu implementace IŘR 

 

   Pro úspěch implementace IŘR v organizaci je důleţité nepodcenit sestavení 

pracovního týmu.  Vedoucím členem týmu je Manaţer rizik (česky téţ překládáno 

jako Risk manaţer, který je jmenovaný vedením organizace. U menších organizací 

je vhodné, aby Manaţer rizik byl členem vedení organizace z důvodů směřování 

k nastaveným cílům organizace. Jmenovaný Manaţer rizik pracující v oblasti IŘR 

by měl mít dobré znalosti organizace, produktů, sluţeb, znalost konkurence a 

poměrů na trhu, dále pak znalosti procesů, metod týkající se finančního řízení a 

dobrou úroveň práce s PC. K úspěšnému vykonávání pozice Manaţera rizik je 

potřeba mít i měkké dovednosti, jako je dobrá komunikace, schopnost řešit 

problémy, být flexibilní, schopnost spolupracovat v týmu, zvládání stresových 

situací, které z krizí vyplývají a základy vedení týmu. Manaţer rizik buď můţe být 

generalita, který zahrnuje několik různých oblastí, nebo specialista, který se 

zaměřuje na jednu.  

 

 

Obr. č.40:  Postavení Manaţera rizik v organizaci. 

 

   Manaţer rizik dokáţe sestavit fungující tým. Tento tým by měl být tvořen 

odborníky ze všech oblastí organizace. Velikost týmu je přímo úměrná velikosti 

organizaci, počtu zaměstnanců a sloţitosti organizačního nastavení (např. u 

organizací do 25 zaměstnanců 3, u organizací do 250 zaměstnanců 3 – 10 členů 

týmu). U velkých organizací je moţné, aby kaţdý člen týmu jako odborník 

reprezentoval jednu konkrétní oblast, naopak u malých organizací členové týmu 

IŘR zastupují více oblastí a mají více rolí. Jednotlivé role v týmu, pravomoci a 

odpovědnosti musí být přesně definovány tak, aby členové týmu byli jasně 
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instruováni. Neméně důleţitá je i zastupitelnost jednotlivých členů, která se 

doporučují jiţ v tomto kroku přesně stanovit. Jako příklad osob v týmu je uvedena 

následující tabulka: 

Osoba Vztah k riziku nebo nebezpečí 

Manažer rizik 

 
Osoba zabývající se organizací a řízením rizik v organizaci, 
zodpovídá za implementaci IŘR, jeho následné udržování, 
pravidelné přehodnocování rizik a navrhuje následná opatření 
IŘR (risk manager). 

Expert 
 
Osoba, působící v týmu expertů, od něhož se očekává verbální 
nebo numerický názor na otázky analýzy a řízení rizik. 

Hodnotitel nebezpečí 
 
Osoba zajímající stanovisko k určenému riziku (hrozbě).  

Analytik rizik 

 
Osoba zabývající se především analýzou rizika, jehož hlavní 
práce je soustředěna do kroku hodnocení rizik (risk 
assessment, RA - risk assessor). 

Účastník rizika 
 
Osoba přímo ovlivněna rizikem nebo ovlivňující riziko 
(stakeholder). 

Nositel rizika 
 
Osoba, která nese náklady spojené s realizací rizika. 

Vlastník rizika 
 
Osoba, u níž se soustřeďuje odpovědnost za rizika; též „správce 
rizika“ (risk owner) 

Rozhodovatel o riziku 
 
Osoba, jež rozhoduje o opatřeních, jestliže má informaci o 
nebezpečí a rizicích. 

 
Obr. č.41:  Sestavení implementačního týmu IŘR podle funkcí.  

 

   Propojením odborníků z jednotlivých oblastí organizace se zvyšuje 

pravděpodobnost, ţe některý z členů bude mít znalosti napomáhající k identifikaci, 

ohodnocení a analýze rizik při implementaci IŘR. Práce v týmu zajišťuje lepší 

spolupráci členů, zvýšení sdílení informací a znalostí, které jsou k dispozici, 

kombinování přístupů k řešení, kontrolu a zpětnou vazbu. Významnou úlohu hraje 

různorodost profilů lidí. Tak, jak se vyvíjí svět kolem nás, vyvíjejí se i nároky na 

znalosti, zkušenosti a teoreticko-metodické poznatky. Ty, které stačily k řešení 

včerejších situací odehrávajících se v organizacích, dnes vyţadují aktualizaci a 

doplnění, čehoţ jde prací v týmu efektivně dosáhnout.  

   Při sestavování a nominování jednotlivých členů týmu zavádění IŘR je proto 

dobré mít alespoň základní povědomí o psychologii a teorii týmových rolí
58

. 

                                                 
58

 Týmová role definovaná Dr. Meredithem Belbinem je:„Tendence chovat se, přispívat a být ve vzájemném vztahu s 

ostatními lidmi specifickým způsobem.― Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů 
chování, kaţdý z nich se nazývá týmovou rolí. Kaţdá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. 

Zdroj: www.belbin.cz 
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7.1.5 Sestavení harmonogramu implementace IŘR 

 

   Základním způsobem práce při implementaci IŘR je týmová spolupráce. 

Organizace má moţnost si zvolit přístup a to dodavatelský, vlastními silami či 

partnerský. Ve všech třech případech spolupráce je však třeba vypracovat konkrétní 

plán a podrobný harmonogram prací nezbytných k úspěšné implementaci IŘR. 

Z výše uvedených přístupů je partnerský přístup ve většině případů povaţován za 

optimální metodu spolupráce. Metodickou analýzu a implementaci provádějí 

externí specialisté, kteří však úzce spolupracují s pověřenými experty organizace, 

účastníky, nositeli a vlastníky rizika, které postupně zaškolují a předávají jim 

informace a poznatky z konkrétních kroků implementace IŘR do jejich organizace. 

Při tomto druhu spolupráce je potřeba vzájemné koordinace jednotlivých kroků, a 

proto je třeba vytvoření plánu a harmonogramu, s nímţ jsou všichni účastníci 

implementace prokazatelně seznámeni. 

   Pracovní tým se setkává dle náročnosti jednotlivých kroků a zadaných úkolů, 

v ideálním případě z důvodů plynulosti provozu organizace a udrţení kontinuální 

implementace IŘR však alespoň jedenkrát za 2 týdny v přesně dohodnutých 

termínech. Důleţitou součástí je rozdělení úkolů, stejně jako jejich následná 

kontrola a záznam o statusu – splněno / nesplněno / odloţeno / zrušeno.  

   Součástí stanovení harmonogramu je stanovení termínů, úkolů a odpovědností 

jednotlivých členů týmu. Při tvorbě harmonogramu je důleţité jeho reálné sestavení 

respektující všechny zásady pro tvorbu harmonogramu: 

- vyjmenovat všechny činnosti (aktivit), 

- vyznačení jejich návaznosti a propojení, 

- vyznačení jejich začátku, 

- průběh, 

- konec, 

- kontrolních bodů (mile stones) 

- náročnost zdrojů, 

- náročnost na zařízení, apod. 
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7.1.6 Úvodní školení zaměstnanců k implementaci IŘR 

 

   Jelikoţ se management organizace rozhodl pro implementaci IŘR, je důleţité, 

aby o tomto kroku byli informováni všichni zaměstnanci. Jeden ze základních 

způsobů, jak tento strategický krok managementu zaměstnancům efektivně 

oznámit, je úvodní představení a školení. Potřeby seznámení a vzdělávání 

zaměstnanců v oblasti implementace IŘR je jedním ze základních atributů zdravé 

informační organizace. V tomto kroku přitom nejde o záleţitost sloţitou a 

nákladnou, ale velmi potřebnou. Má-li být úvodní předání informací o 

implementaci IŘR zároveň efektivní, musí ti, kdo vzdělávání provádějí, prakticky 

vyuţívat nejen výsledky teorie vzdělávání dospělých, ale taktéţ být odborníky 

v dané oblasti, zvládat základní techniky koučování a dokázat zaměstnance 

motivovat k právě nastartovanému procesu implementace IŘR v jejich organizaci. 

Při realizaci tohoto kroku navrhované metodiky je důleţité si uvědomit: Co je cílem 

úvodního školení? Kdo je cílová skupina? Jaká je časová dotace školení bez zásahu 

plynulosti chodu organizace? 

 

Základním cílem školení je: 

 seznámení zaměstnanců se současným stavem v oblasti řízení rizik v jejich 

organizaci, 

 představit rozhodnutí managementu a stanovení strategických cílů, 

 představení způsob implementace IŘR – (v případě dodavatelského 

zavádění, pak představit externí specialisty a jejich role, povinnosti a 

odpovědnost), 

 přiměřeně cílové skupině stručně představit implementaci a metodiku IŘR 

v jejich organizaci, 

 představení sestaveného týmu implementace IŘR, 

 představení harmonogramu prací implementace IŘR, 

 jaká omezení a úkoly z toho vyplývající pro zaměstnance osobně, 

 jaké výhody z implementace IŘR plynou pro organizaci jako celek, 

 výhledy do budoucna, 

 motivace zaměstnanců. 
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   Cílovou skupinou jsou v ideálním případě všichni zaměstnanci. Ve větších 

organizacích není moţné všechny zaměstnance proškolit najednou, ale je nutné 

provést školení směrem shora dolu po organizační úrovni, kdy jednotliví vedoucí 

oddělení mají za povinnost informovat své podřízené o připravované implementaci 

IŘR. 

   Celková doba školení by neměla mít závaţný vliv na plynulost chodu organizace. 

Přesto je třeba důkladného seznámení s implementací. Minimálně doporučený 

rozsah jsou 3 hodiny a maximální není omezen, přesto doporučuji nepřesáhnout 8 

hodin. Důleţitým faktorem je velikost organizace, jak tato změna bude vnímána, 

postoj zaměstnanců a jejich potřeba motivace k „dobré věci“. Cílem této práce není 

podrobný návrh školení, přesto pro základní představu a inspiraci, jak takovéto 

školení k implementaci IŘR můţe v praxi vypadat, je uveden popis noţné varianty.  
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7.1.7 Risk Assessment (RA) 

 

   Risk assessment (RA, Hodnocení rizik) je základním krokem analytické etapy 

integrovaného řízení rizik. RA pomáhá organizacím k determinaci
59

 úrovně rizik a 

jejich řešení na akceptovatelnou úroveň. Metody se mohou lišit v postupu 

posouzení rizik podle toho, zda se jedná o strategické finanční rozhodnutí, dopady 

na ţivotní prostředí nebo veřejné zdraví.  

   Hodnocení rizik spočívá v objektivním hodnocení rizik, v němţ předpoklady a 

nejistoty jsou jednoznačně popsány, označeny a prezentovány. Část obtíţnosti 

řízení rizik je to, ţe v obou případech zvolených metod, které se týkají hodnocení 

rizika, můţe být velmi obtíţně měřitelné. Pro vyjádření rizik a jejich dopadu na 

organizaci je důleţitá konkretizace kvantifikace, coţ v praxi pro vedení organizace 

(další strategické rozhodování) je nejlépe vyjádřeno ve finančních  jednotkách např. 

Kč. Finanční vyjádření rizika je pro další kroky řízení rizik důleţitým faktorem pro 

jejich sledování a následné vyjádření úspěšnosti ošetření rizika neboli hrozby. 

V rámci této navrhované metodiky v kroku RA se jedná o 4 základní podkroky pro 

kvalifikované hodnocení rizik, jako základní kámen metodiky a úspěšného řízení 

rizik: 

1. Identifikace rizik (hrozeb, nebezpečí) - určit kvalitativní charakter 

moţných nepříznivých důsledků (ztráta trhů, zákazníka, újma na zdraví, 

odcizení know how, chemické látky, záření, hluk, atd.) Nutno zapojit 

příslušná oddělení organizace a případně vědní disciplíny.  

2. Ohodnocení – kvantifikace, tedy finanční ohodnocení potenciálních rizik. 

Je důleţité převést kvalifikační ohodnocení na kvantifikační, tedy měřitelné. 

3. Analýza rizik - na základě zjištěných pokladů o rizicích, lze s nimi dále 

nakládat. Rizika nelze vyřešit a dále se o ně nezajímat, rizika lze pouze 

efektivně řídit. 

4. Zpráva z RA – zpracování informací pro vedení a strategické rozhodování. 

                                                 
59

 Determinace (z lat. de-terminare, vymezovat, od terminus, mez, hranice) znamená vymezení, určení. 

    Zdroj: www.wikipedia.cz 
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Ad. 1 Identifikace rizik 

 

   Prvním krokem analýzy rizik je identifikace všech relevantních rizik, která se 

k organizaci vztahují. Nejedná se o jednorázový proces, ale o aktivitu prováděnou 

průběţně s cílem odhalit nová moţná rizika a včas na ně zareagovat. Cílem tohoto 

podkroku je sestavení Seznamu rizik, která mohou konkrétní organizaci a její chod 

ohrozit. Slouţí k určení, která rizika organizaci ohroţují.  

   Je důleţité si poloţit otázky typu: „Jaké jsou základní oblasti organizace, kde 

vznikají rizika?“, „Co se můţe stát?― (tj. vytvořit seznam událostí a hrozeb, ke 

kterým můţe dojít) a „Jak a proč k tomu můţe dojít?― (tj. seznam moţných příčin a 

scénářů). Pro zodpovězení těchto otázek se doporučují postupy, jako např. popis 

minulých zkušeností, prognózování, brainstorming, analýzy systémů, audity a 

externí doporučení a vyuţití FMEA. 

   Důleţitou součástí přesného stanovení rizik je i jejich přesné zasazení do kontextu 

fungování organizace, ale i aktuálních poměrů na trzích. Je důleţité zjistit, zda 

vzniklé riziko je rizikem subjektivním či objektivním, zda je to riziko vnější či 

vnitřní. Proto je nezbytné si poloţit otázky: „Co vznik rizika ovlivňuje? Je 

organizace schopna vznik rizika ovlivnit? Do jaké míry je riziko moţno přesně 

kategorizovat?―  

   Pro stanovení jednotlivých kategorií rizik je důleţitá dobrá znalost praxe, 

podmínek vzniku rizik, případně analýza systému a audit rizik. Jako podklad pro 

systematické analyzování rizik v organizaci a přitom sníţení moţnosti opomenutí 

některé z oblastí je moţno vyuţít Přílohu A. 1 – Přehled „obecných rizik“ z normy 

ONR 49002-1 Management rizik pro organizace a systémy Část 1: Směrnice pro 

management rizik. V této tabulce je uvedena sféra nebezpečí, oblast nebezpečí, 

kontrolní bod nebezpečí a popis moţného rizika.  

   V navrţené metodice implementace IŘR je tento přehled „Obecných rizik“ pouţit 

v upravené (zjednodušené) podobě a zároveň slouţí jako ucelený přehled moţných 

oblastí rizik pro jejich analýzu.  
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Ad. 2 Ohodnocení rizik 

   Hodnocení rizik je systematické zkoumání všech aspektů činností, prováděných s 

cílem zkoumat, co by mohlo způsobit úraz nebo škodu. Zjišťuje se, zda by ohroţení 

mohlo být odstraněno a pokud ne, jaká preventivní nebo ochranná opatření ke 

kontrole rizik existují, nebo by měla existovat. Navíc je hodnocení rizik neustálý 

proces. Jedná se o subjektivní záleţitost, která v sobě skrývá dvě nebezpečí - 

nadhodnocení rizika a podhodnocení rizika. Obojí je neţádoucí, nadhodnocení z 

ekonomických důvodů a podhodnocení z bezpečnostních důvodů, které se téţ ve 

svých důsledcích projeví do ekonomiky firmy. 

   K tomu, aby mohla být ohodnocena potenciální rizika, musí být zodpovězeny 

otázky typu: „Jaké budou následky potenciálních rizik, pokud k nim dojde? Jaká je 

pravděpodobnost jejich výskytu? Jaká je četnost výskytu rizik v ročních 

intervalech? Jaké odborné bude posouzení vlivu rizik na organizaci?  

   Při hodnocení rizik mohou být vyuţity postupy, jako např. zhodnocení dosud 

pouţívaných kontrol, auditů, zaznamenaných rizik, krizí, reklamací, jiţ nastalých 

problémů, rozhovory apod. Kaţdá konkrétní organizace je specifická a její 

strategie, cíle a činnosti se sebou nesou jiná rizika, která se liší svou povahou, 

moţnými důsledky a pravděpodobností výskytu.  

   Z hlediska ohodnocení rizik jsou rozhodující dva základní faktory: 

 výše potenciálního dopadu (ztráty), který můţe z důvodu daného rizika 

vzniknout, 

 pravděpodobnost, ţe k této ztrátě dojde. 

 

Dvou-faktorové hodnocení rizik:     

R = PL x D    kdy: 

R – míra rizika  

PL – pravděpodobnost incidentu (kombinace hrozby a zranitelnosti; H x Z)  

D – dopad = škoda vzniklá hrozbou, která vyuţije zranitelnost, překoná 

protiopatření a působí na aktivum. 

pak:    

R = H x Z x D 
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   Na základě zjištění pravděpodobnosti vzniku a velikosti dopadu rizika pak lze 

stanovit jeho závaţnost. Při hodnocení závaţnosti rizika je zapotřebí vycházet nejen 

z pravděpodobnosti výskytu tohoto rizika, ale zároveň z jeho moţného dopadu na 

organizaci. Čím vyšší je moţná velikost ztráty, tím větší je riziko. Obecně 

neexistuje ţádný způsob stanovení přesné výše dopadu rizika. Výchozí by měla být 

historická data, expertní odhad a prognózování. Zároveň je zapotřebí, aby metodika 

odhadů byla dostatečně průkazná a konzistentní.  

 

Ad. 3 Analýza rizik  

   Cílem analýzy rizik je strukturovat identifikovaná rizika např. formou přehledné 

tabulky. Strukturu popisu je nutné řádně navrhnout, aby se zajistil jednotný proces 

identifikace, popisu a stanovení potenciálního rizika. Po zváţení následků a 

pravděpodobnosti jednotlivých rizik uvedených v Seznamu rizik by mělo být 

moţné identifikovat hlavní rizika, která vyţadují podrobnější analýzu. Řízení rizik 

musí být nejen součástí koncepční fáze, ale je nutné, aby provázelo celý průběh 

činností v organizaci. Celkový význam rizika pro organizaci lze ohodnotit na 

základě matice kombinující pravděpodobnost výskytu a výši potenciálního dopadu 

daného rizika. Jde o dvojrozměrný model zvaný Mapa rizik. Přestoţe se nejedná o 

exaktní matematický model, je i takovýto postup pro stanovení významu rizika 

dostačující. Moţný způsob ohodnocení významu rizika je znázorněn v následující 

ukázce Mapy rizik, která zachycuje souřadnice hodnot pravděpodobnosti vzniku 

rizika a jeho dopad. V rámci této metodiky se vytvoří Mapa rizik pro celou 

organizaci. Jednotlivá rizika jsou vyznačena body a organizace můţe v grafickém 

znázornění na první pohled přehledně sledovat umístění jednotlivých rizik a 

soustředit se na kritické a vysoké ohodnocených rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.42:   Příklad vzhledu Mapy rizik. 
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Postup sestrojení Mapy rizik v organizaci:  

 sestrojení osy x s označení „Dopad (významnost, výše škody) rizik“,  

 sestrojení osy y kolmou na osu x s označením „Pravděpodobnost vzniku 

rizik“, 

 důleţité je správné zvolení adekvátní stupnice, např. kvantitativní <0;10>, 

nebo kvalitativní způsob,  

 rozdělení osy x a y na 5 části (případně podle zvolené stupnice),  

 označení os dle příslušné stupnice, 

 vykreslení příslušných hodnot identifikovaného rizika na osy,   

 spojení hodnoty os x a y u jednotlivých rizik, 

 zjištění aktuálního umístění daného rizika v Mapě rizik, 

 pokračování v zakreslování hodnot identifikovaných pro dané riziko do 

vyčerpání všech identifikovaných a popsaných rizik v organizaci, 

 vznik Mapy aktuálně identifikovaných ohodnocených rizik v organizaci. 

Výstupem analýzy rizik je Karta rizika, která slouţí pro základní evidenci informací 

o riziku a manaţerovi rizik jako podklad k pravidelné Zprávě o rizicích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.43:  Popis Karty rizik. 

Název: Karta rizika 

Identifikační informace 
příslušného rizika 

Mapa příslušného rizika 
včetně vyznačené 

strategie ošetření rizika 

Identifikace zdroje 
vzniku rizika 

Popis opatření, 
definování odpovědné 
osoby, datum a podpis 

Monitorování a návrh 
budoucích opatření 
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Ad 4 Zpráva z RA 

   Zpráva, kterou podává vlastník rizika pravidelně zpravidla čtvrtletně, souhrnně 

pak jednou ročně manaţerovi rizik. Na základě provedeném popisu rizik zpráva o 

rizicích obsahuje např.: 

 seznam rizik včetně jejich hrozeb a příleţitostí, 

 identifikace rizik, 

 doporučení ochrany a odstranění hrozeb, 

 výstupy pro vedení organizace, 

 plán ochrany, 

 návrhy strategií, atd. 

   Po zpracování analýzy současného stavu řízení rizik je nutno vypracovat a předat 

Zprávu o současném stavu, kdy na společné schůzce týmu implementace IŘR 

zodpovědná osoba seznámí s výsledky současného stavu řízení rizik a výskytu rizik 

v organizaci management organizace. Důleţité je seznámit management se 

současným stavem s příslušným vysvětlením, jak se výsledky získaly a jaké jsou 

moţné dopady.  

   K definování strategických cílů jsou dva přístupy řešení: konkrétní aktuální a 

nejtíţivější oblasti, kde je nutno rizika řídit a druhý úhel pohledu je nastavení řízení 

rizik v celé šíři organizace. Na základě výsledků se vedení rozhodne, kterou 

variantu musí aktuálně řešit. V prvním případě management vydefinuje oblasti, 

které je třeba přednostně řídit, kde se vyskytuje nejvíce rizik a jak nastartovat 

efektivní řízení rizik v organizaci. Nejdůleţitějším faktorem při určování, která 

rizika vyţadují jistá specifická opatření, je výška ztráty, která by mohla z rizika 

vyplynout. Některé ztráty mohou mít katastrofální finanční následky a mohou firmu 

zbavit všech prostředků; důsledky jiných jsou pouze okrajové. Většina běţných 

rizik se však nachází mezi těmito extrémy, a proto je třeba jejich přesnější 

identifikací se zabývat. Moţnost zadrţení rizika (retence) není schůdná v případě, 

ţe ztráta daného rizika je tak velká, ţe by jiţ nemohla být vyrovnána. Pokud nelze 

případné riziko redukovat a nemůţe být ani transferováno, je třeba se mu vyhnout. 

V tomto případě se management musí rozhodnout, jakou strategii k pojmenovaným 

rizikům zaujme. Důleţité je zde známé tvrzení: „Neriskuj více, neţ kolik si můţeš 

dovolit ztratit.“ 
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7.1.8 Implementace IŘR 

 

   Tento krok je nejobjemnější a jeho realizace musí být definována v rámci 

harmonogramu. V rámci tohoto kroku pověřená osoba ve spolupráci s 

kompetentními pracovníky příslušné organizace provede implementační fází, kdy 

pod vedením budou zpracovány potřebné záznamy. 

Důleţité pokroky: 

1. Alokace
60

 rizik 

2. Ošetření rizik 

3. Zbytková rizika 

4. Tvorba podkladů 

 

 

Ad. 1 Alokace rizik  

   Alokace rizik představuje převedení odpovědnosti za následky rizik na jednu ze 

stran na veřejný nebo soukromý sektor podle toho, která strana je schopna dané 

riziko lépe kontrolovat (tj. má nejlepší předpoklady k tomu, aby sniţovala 

pravděpodobnost vzniku nebo dopad ztráty vzniklé v důsledku rizika). V některých 

případech je moţné rozdělit riziko mezi obě strany, jedná se o tzv. sdílená rizika. 

   Je důleţité nejen rizika identifikovat procesně, ohodnotit jejich dopad a následky, 

ale i určení místa vzniku, kanál šíření a místo dopadu rizika v organizaci či mimo 

ni. Je tedy nezbytné poloţit si otázky: „Kde rizika vznikají? Jsou rizika externí či 

interní? Jaké organizační procesy vzniklé riziko můţe ovlivnit? Kde je následek 

rizika největší? V kterém momentě se riziko projeví?“ Tyto otázky odhalí nejen 

místo, ale i přesný moment moţného odhalení a odstranění či řízení rizika 

v organizaci. Důleţité pro organizaci je vytvořit popis procesů, organizační schéma 

a znát tok informací v a do organizace. 

   Vztah mezi rizikem a jeho finančním dopadem vyplývá mj. ze skutečnosti, ţe 

míra převodu rizika na soukromý či veřejný sektor ovlivní celkové náklady, které 

bude muset daný sektor zaplatit. Převzetí rizika soukromým sektorem bude spojeno 

s cenovou přiráţkou, stejně jako u veřejného sektoru, který bude muset vynaloţené 

                                                 
60

 Alokace (z lat. locus, místo) znamená přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci a podobně. Zdroj: 

www.wikipedia.cz 
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finance získat či uhradit z jiných veřejných zdrojů, a plátci ošetření daného rizika 

budou všichni plátci do veřejného sektoru. Proto nemůţe být alokace rizik 

samoúčelná, ale naopak musí být nákladově co nejefektivnější. Při rozhodování o 

tom, zda riziko převést na soukromý či veřejný sektor, je nutno zvaţovat, zda 

přiráţka sektoru za převzetí tohoto rizika není vyšší neţ náklady, s kterými by byl 

daný sektor schopen řídit dané riziko sám. 

 

Hlavními cíli alokace rizik jsou: 

 sníţení dlouhodobých nákladů přidělením rizika té straně, která zvládne 

riziko nejlépe z hlediska nákladů, 

 motivování dodavatele k včasnému dodání, v poţadované kvalitě, bez 

překročení rozpočtu apod., 

 zlepšení kvality sluţeb a zvýšení příjmů pomocí efektivnějšího 

provozování, 

 zajištění důsledné a předvídatelné skladby výdajů. 
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Ad. 2 Ošetření rizik 

   Tato fáze zahrnuje volbu strategie řízení rizik. Organizace má moţnost volby 

strategie sníţení pravděpodobnosti výskytu rizika, sníţení následků rizika, 

přenesení rizika, přijetí rizika či vyhnutí se riziku.  

   Rizika s malým či zanedbatelným významem je moţné si ponechat neboli 

akceptovat. Rizika se středním aţ kritickým významem by měla být dále rozdělena 

do dalších kategorií podle toho, zda je lze alokovat na jiný subjekt, a to úplně či 

částečně. U rizik, která není moţné transferovat, je zapotřebí uplatnit některý z 

nástrojů řízení rizik. V souvislosti s mapou rizik lze znázornit alokaci a práci 

s riziky následujícími strategiemi, které organizace mohou zaujmout k jednotlivým 

rizikům. 

   Jak je uvedeno v kapitole 5.3 ad. 3 Ošetření rizik, existuje několik způsobů 

ošetření rizik. Dle přístupu 4T (Take = akceptovat, Treat = ošetřit, Trasfer = 

přenést, Terminate = vyloučit) je moţné rizika efektivně řídit. 

 

- Take  = akceptovat neboli ponechat si (riziko je akceptováno).  

- Treat – ošetřit, tedy riziko aktivně řídit (např. zavedení dodatečných 

kontrol, redukce rizika sníţením pravděpodobnosti neţádoucích událostí 

atd.)  

- Transfer = přenos – převést riziko na jinou stranu (např. pojištění, státu, 

subdodavatele, zákazníka, dodavatele apod.)  

- Terminace = vyvarování se – eliminovat, riziko úplně vyloučit 

(nepodstupovat, např. znamená upuštění od aktivit, které generují riziko, 

coţ je moţné jen v tom případě, ţe se nejedná o klíčové nebo zákonné 

aktivity). 

- Dalším moţným aktivním přístupem k řízení rizik (ošetření) je strategie 

VYUŢITÍ rizika (příleţitosti) – (vyuţití cenových rozdílů k nákupu 

komodit na daném trhu s cílem jejich okamţitého prodeje na trhu jiném, 

arbitráţ, vyuţití svých úzkých míst apod.) 

 

   V praxi je nejčastěji pouţitelná a účinná strategie sníţení rizika, kdy zavedením 

dodatečných kontrolních nebo řídících mechanismů se sníţí pravděpodobnost 
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výskytu rizika nebo významnost dopadu rizika na niţší míru. Finálním výsledkem 

kaţdé etapy řízení rizika je rozhodnutí, jak dále s rizikem pracovat. Většinou je 

výstupem více variant řešení. Nepřijatelná úroveň rizika vyţaduje zastavení 

probíhajícího procesu a přijetí opatření na sníţení rizika. Je-li riziko přijatelné a 

přitom nikoliv bezvýznamné a potenciál zisku je značný, následuje vypracování 

plánu preventivních opatření za účelem jeho redukce. Pro zbytková rizika, která 

nelze protiopatřeními efektivně sníţit, se zpracovávají krizové plány. Velký důraz 

je třeba klást na maximální vyuţití kroku redukce rizika a jeho eliminace tak, aby 

se havarijní plány a scénáře vypracovávaly opravdu jen pro zbylá rizika.  

 

   V rámci metodiky implementace IŘR v navrţené Kartě rizik je zaznamenána 

Mapa rizik příslušného rizika, kde je vyznačena i strategie ošetření rizika jedním ze 

způsobů. V tomto příkladě je uvedena strategie ošetření Rizika 1a sníţením 

závaţnosti dopadu identifikovaného rizika z původní hodnoty 3 na cílovou hodnotu 

1. V praxi je moţno sníţení dopadu rizika dosáhnout – doplněním nových 

kontrolních míst do procesu, vyuţití kvalitnějšího materiálu, jiných technologií 

apod. 

 

 
 

Obr. č.44:  Mapa příslušného rizika jako součást Karty rizika. 
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Ad. 3 Zbytková rizika  

   Po identifikaci a odhadu rizik, po výběru a revizi ochranných opatření vţdy 

zůstávají tzv. zbytková rizika
61

. V ekonomickém kontextu, "zbytkové", se rozumí 

mnoţství, které zbude na konci procesu. Mezi zbytková rizika, která zůstanou po 

provedení stanovených příslušných opatření, je nutno zahrnout nejen rizika, kterých 

jsme si vědomi, ale téţ i rizika, kterých si vědomi nejsme, anebo si jich vědomi 

jsme, ale nejsou správně odhadnuta.  

   Zbytkové riziko je takové riziko, které je tak malé (nepřesáhne referenční 

úroveň), ţe je pro subjekt přijatelné a není nutné podnikat další protiopatření k jeho 

sníţení. Referenční úroveň je hranice míry rizika (stanovená hodnota velikosti 

rizika), která rozhoduje o tom, zda je riziko zbytkové (velikost rizika je menší neţ 

referenční úroveň), či není zbytkové (velikost rizika je větší neţ referenční úroveň). 

Tím se rozhodne, zda proti riziku je či není nutné podnikat další protiopatření pro 

jeho sníţení. Referenční úroveň by měla být na takové úrovni, aby dopad hrozby 

byl tak malý, ţe jej lze zanedbat.[21] 

   Tato zbytková rizika mohou být rozdělena – jsou buď akceptována (akceptace 

rizika) nebo neakceptována. Je věcí vedení organizace, kterému jsou tato zbytková 

rizika předloţena, jak rozhodne. Jakákoliv odpovědnost nenáleţí implementačnímu 

týmu, ale jen vedení organice. Bohuţel, často o zbytkových rizicích nerozhoduje 

právě vedení, ale z pověření Manaţer rizik. [21] 

   Jestliţe není riziko akceptováno, probíhá znovu výběr opatření a odhadování 

rizik. Je zde vysoké riziko, ţe můţe být přijato dodatečně ochranné opatření, které 

je příliš nákladné nebo z hlediska bezpečnosti zbytečné. 

 

Konkrétní příklady zbytkových rizik: 

- V modelu vlastnických práv je to akcionář, který drţí zbytkové riziko.  

- Uţivatelé strojů, nástrojů a technik musí dodrţovat všechny předepsané 

pokyny vzhledem ke konstrukci stroje, způsobu jeho vyuţití a počítat 

s jistými zbytkovými riziky. 

                                                 
61

 Residual risk, je riziko, nebo nebezpečí akce nebo události, metody nebo (technický) proces, který, ačkoliv je krok s 

vědou, stále ještě chápe těmto nebezpečím, i kdyby všichni teoreticky moţných bezpečnostních opatření by se měla pouţít 

(vědecky myslitelná opatření). Zdroj: www.wikipedia.cz 
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- Jakákoli forma komunikace s bankami prostřednictvím internetu přináší 

klientům zbytkové riziko poškození.  

- Elektrotechnické obory řeší zbytková rizika u zařízení nízkého napětí a 

bezpečnosti.  

- Apod. 

 

   Na obrázku níţe je znázorněn princip integrované bezpečnosti zařízení. Základní 

koncepcí všech zařízení je, ţe musí bezpečnost primárně zaručovat. V případě, ţe 

úroveň bezpečnosti nevyhovuje vysokým nárokům, provádějí se dodatečná 

bezpečnostní opatření. Zbytkové riziko je pak moţno odstranit pomocí informace o 

pouţití zařízení. 

 

Obr. č.45:   Princip integrované bezpečnosti. Zdroj: http://www.in-el.cz/?t=201&p=100798 

 

Minimalizace zbytkových rizik: 

- Pečlivé a systematické dodrţování doporučení zbytkové riziko značně 

sniţují. 

- Prostudování návodu, postupů a doporučení. 

- Vyloučit ohroţení jiných aspektů (např. zranění elektrickým proudem, 

nevhodným přístupem, kluzký povrch, apod.) 
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Ad. 4 Tvorba podkladů  

   Základním principem kaţdého systému je soubor záznamů a formulářů. V rámci 

metodiky IŘR je navrţen systém podpůrných materiálů, jimiţ jsou i podklady 

formulářů. Dokumentace je vedena zpravidla jak v papírové, tak v elektronické 

podobě a je nedílnou součástí IŘR. Jedná se o tyto dokumenty:  

 Příručka implementace IŘR popisující systematický přístup zavedení 

řízení rizik do organizace.  

 Směrnice o řízení rizik – tok dat, komunikace, četnost všech aktivit, tvorba 

nových dokumentů, jejich vyjmenování, obsah kontrolního listu. 

 Politika („desatero“) řízení rizik s hlavními principy, příkazy a zákazy v 

řízení rizik.  

 Kontrolní list. 

 Jmenovací listiny související se systémem řízení rizik, které eviduje 

manaţer rizik (manaţer rizik)  

 Seznam rizik. 

 Mapa rizik – modelování rizik. 

 Karty rizika, které vedou a evidují vlastnící rizik. Manaţer rizik eviduje 

karty přijaté od vlastníků rizik v rámci vykazování.  

 Zpráva o rizicích včetně zbytkových rizicích, které zpracovávají vlastníci 

rizik; zaslané zprávy v rámci vykazování eviduje manaţer rizik.  

 Souhrnné zprávy o rizicích, které zpracovává a eviduje manaţer rizik a 

předává managementu. 

 Krizový plán 

   Výstupem analýzy rizik je Karta rizika a Zpráva o rizicích. Karta rizika slouţí 

pro základní evidenci informací o riziku a manaţerovi rizik jako podklad k 

pravidelné Zprávě o rizicích. Příklad Karty rizika zpracované v MS Excel je 

zpracován jako podkladový materiál navrhované metodiky jako příloha č. XX. 

Důleţité upřesňující informace o identifikovaném riziku jsou název rizika, vlastník 

rizika, popis rizika, druh rizika, postiţená oblast, umístění rizik v mapě rizik 

v současné době a jeho posun po ošetření rizika, způsob ošetření, zdroje rizika a 

návrh současných opatření 
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7.1.9 Průběţná realizace plánovaných opatření IŘR 

 

   Na základě předchozích kroků metodiky IŘR je v tomto kroku řešena praktická 

realizace protikrizových opatření.  

   Jako námět některá opatření, která mohou být vyuţita organizacemi: 

 

1. Zabezpečení – u všech druhů objektů upozorňuje na nebezpečí (hrozbu, 

riziko). Podstatný je případný výběr bezpečnostní agentury (získat reference 

a především si zjistit, jak je agentura pojištěná a do jaké výše. Jedná se 

hlavně o pojištění za škody způsobené při výkonu bezpečnostní sluţby). Na 

základě předchozích krků není vţdy potřeba „kanónem na vrabce“, 

zabezpečení by mělo být přiměřené riziku, velikosti organizace a 

technickým moţnostem. Proto není vyloučeno, ţe nejefektivnější ochranou 

majetku je zakoupení cvičeného hlídajícího psa, kamery se záznamem, 

hlídače či elektronická čidla. 

 

 

 
 

Obr. č.46:  Kolik stojí ostraha budovy? Zdroj: Server Ihned.cz  13. 9. 2007 
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2. Nákup pojištění - z hlediska kupujícího je nejlepší pojistit se v situaci, kdy 

je pravděpodobnost ztráty nízká a moţná tvrdost vysoká. Proto řada 

organizací pojišťuje pouze budovy (proti poţáru, nepříznivým 

povětrnostním vlivům, atd.) a jiné, poměrně drahé investice. Nejhorší 

pojištění (z hlediska kupujícího) je takové, kdy je velikost potenciální ztráty 

(tvrdost) nízká a pravděpodobnost ztráty vysoká. V této situaci se jeví jako 

nejvýhodnější cesta prevence (protiopatření vůči riziku) a sniţovat této 

pravděpodobnosti. 

Např. ČSOB Pojišťovna nabízí (leden 2010) pojištění:  

- Ţivel 

- Odcizení 

- Pojištění přepravovaného nákladu 

- Motorová vozidla 

- Pojištění technických rizik 

- Allrisk 

- Pojištění skla 

- Pojištění přerušení provozu 

- Pojištění odpovědnosti 

- Pojištění leasingových splátek 

- Pojištění podnikatelských rizik 

 

   Z výše uvedených pro bliţší představení byly vybrány 2, jelikoţ nejvíce 

odpovídají problematice IŘR. 

 

Pojištění přerušení provozu: 

   Pojištění se vztahuje na následné škody způsobené přerušením provozu v 

důsledku poţáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného 

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu a na hašení, bourání nebo 

odklízení v příčinné souvislosti s některou událostí uvedenou výše.  

Pojištění kryje: 

- ušlý zisk z realizace vyrobených výrobků, prodaného zboţí a z 

poskytovaných sluţeb, kterého by pojištěný dosáhl v případě 
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nepřerušeného provozu během doby trvání přerušení provozu, 

nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo  

- stálé náklady pojištěného, které musí pojištěný během doby trvání 

přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně 

vynakládat, aby bylo moţné, po obnovení zařízení, co nejdříve uvést 

provoz do činnosti v původním rozsahu.  

Nutnou podmínkou pro sjednání tohoto pojištění je uzavření „ţivelního 

pojištění – Ţivel“.  

 

 

Pojištění strojního přerušení provozu 

Pojištění se vztahuje na následné škody způsobené přerušením provozu z 

důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny:  

- chybné konstrukce, vady materiálu nebo výrobní vady,  

- přetlaku páry plynu nebo kapaliny nebo podtlaku,  

- nedostatkem vody v parních kotlích nebo tlakových nádobách,  

- nevyváţeností, odtrţením nebo roztrţením odstředivou silou,  

- selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení,  

- zkratu, přepětí nebo indukce,  

- nesprávné obsluhy, nešikovnosti, nepozornosti nebo nedbalosti,  

- vniknutí předmětu, který není součástí nebo příslušenstvím pojištěné 

věci,  

- pádu pojištěného předmětu  

Pojištění kryje: 

- ušlý zisk z realizace vyrobených výrobků, prodaného zboţí a z 

poskytovaných sluţeb, kterého by pojištěný dosáhl v případě 

nepřerušeného provozu během doby trvání přerušení provozu, 

nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo  

- stálé náklady pojištěného, které musí pojištěný během doby trvání 

přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně 

vynakládat, aby bylo moţné po obnovení zařízení co nejdříve uvést 

provoz do činnosti v původním rozsahu. 
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3. Faktoring - je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při 

dodávkách zboţí a sluţeb. Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých 

pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro 

vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. 

Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je 

tvořena rizikovou sloţkou a náklady souvisejícími se zpracování faktoringu. 

Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez 

moţnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. ţe riziko nezaplacení 

pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s moţností 

zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli).  

Vyuţívá se zejména při obchodování s odběrateli, kteří mají dlouho dobu 

splatnosti faktur, při nákupu zboţí v zahraničí k eliminaci kurzových rozdílů 

apod. 

 

4. Forfaiting - je odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo 

dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo 

specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního 

věřitele (vývozce). Forma financování vývozu, kdy forfaiter zpravidla 

uzavírá předem smlouvu s vývozcem, kde se stanoví podmínky budoucího 

odkupu pohledávky. Po realizaci dodávky zboţí do zahraničí vývozce 

odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamţitou úhradu (sníţenou o 

odměnu forfaiterovi). Od faktoringu se liší především zaměřením na 

zahraniční obchod, větší délkou ručení a běţným financováním vyšších 

(tedy zpravidla několik mil. Kč) a i jednotlivých pohledávek.  
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7.1.10 Krizové scénáře a krizový trénink zaměstnanců 

 

   Z průzkumu DBM &al. – Průzkum mezi českými manaţery: Rizika a krize 2003 

[39], vyšlo najevo, ţe méně neţ 40 % dotazovaných podniků věnuje pozornost 

opatřením typu:  

 Plán pro řízení vnitřní a vnější komunikace během krize. 

 Interní krizový plán. 

 Krizové tréninky. 

 Detailní krizové materiály. 

 Modelování krizových situací. 

 

   Součástí implementace IŘR a realizace plánovaných opatření je i vytvoření 

Krizového plánu organizace a Krizových scénářů. Součástí těchto scénářů musí být 

zpracování i tréninku zaměstnanců ve formě workshopů, simulace či řešení 

krizových situací. Trénink není moţné zaměřit pouze na zvládání vlastní krizové 

situace, ale i na fungování komunikace celé organizace. V organizaci musí být 

určena zodpovědná osoba za trénink, jeho periodické opakovní, zajištění účasti 

zaměstnanců a obsah krizového tréninku dle aktuálních potřeb organizace, ale i 

stálou potřebu. Pokud je potřeba, je moţno do tréninku zapojit i jiné organizace 

např. dodavatele, subdodavatele, odběratele apod. Tento trénink je důleţitou 

součástí modifikace postojů, znalostí, dovedností a chování se v krizi, před ní a po 

ní. Cvičení představuje praktické prověření činností zaměstnanců v konkrétní 

situaci, interní a externí krizovou komunikaci a ověření funkčnost a aktuálnost 

Krizových plánů organizace.  

Základním cílem krizového tréninku je: 

- praktické seznámení s krizovými plány, 

- praktický nácvik krizové situace, 

- identifikace nedostatků Krizového plánu, 

- poskytnutí podkladů pro aktualizaci nastavených krizových plánů a 

procesů 

- provedení změn v tréninku krizové situace, 

- další rozvoj dovedností zaměstnanců při krizovém jednání atd. 
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   Cílovou skupinou jsou v ideálním případě všichni zaměstnanci. Při tomto 

tréninku je důleţité, aby proběhl v celé organizaci najednou, pokud jde o velkou 

organizaci a toto není moţné, je důleţité, aby alespoň proběhlo na celém oddělení 

(útvar). Minimální doporučený obsah jsou 3 hodiny a maximální rozsah není 

omezen, přesto doporučuji nepřesáhnout 8 hodin. Důleţitým faktorem je velikost 

organizace, přístup zaměstnanců, mnoţství procesů, Krizových plánů a jejich 

propracovanost, ochota středního managementu a samotná připravenost krizového 

tréninku.  

   Cílem této práce není podrobný návrh tréninku, přesto pro základní představu a 

inspiraci, jak takovýto krizový trénink můţe v praxi vypadat, je uveden popis 

moţné varianty. 
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7.1.11 Zkušební provoz zavedeného IŘR 

 

   Důleţitou součástí kaţdého nového procesu zavedeného do organizace je jeho 

zkušební provoz. V tomto dojde k ověření nastavených kroků a jejich pouţitelnost 

v praxi. Jde o poslední krok v etapě realizační, kdy v době minimálně 6 měsíců a 

více dojde k praktickému ověření účinnosti implementace IŘR a realizace opatření. 

Jednotlivé části zavedeného IŘR budou po stanovenou dobu pod „drobnohledem“, 

budou průběţně monitorovány, sledovány a po uplynutí stanovené doby dojde 

k vyhodnocení účinnosti. 

   Zkušební provoz má své nesporné postavení v celém procesu zavedení IRR, 

jelikoţ i Manaţer rizik, zaměstnanci a vedení organizace mohou postupně začít 

vyuţívat výhod nově zavedeného IŘR. 

 

Účel prováděného zkušebního provozu spočívá zejména:  

- v potřebě podrobně seznámit zaměstnance s nastaveným systémem 

řízení rizik v organizaci, 

- ve zjištění vad a nedostatků, které se neprojevily při zavádění 

implementaci IŘR, 

- v dosaţení plynulého, ustáleného, hospodárného a spolehlivého provozu 

v souladu s nastaveným systémem IŘR, 

- zabezpečení všech ostatních podmínek nutných k úspěšnému 

absolvování interního auditu IŘR a případného certifikačního auditu třetí 

stranou. 

 

   Pokud se ve zkušební době objeví nejasnosti, nepřesnosti, pochybení či dokonce 

se projeví nefunkčnost některé z částí, je to ideální příleţitost pro odstranění, 

úpravu a znovu nastavení. Doporučena je metoda brainstormingu pro zjištění 

příčiny a hledání moţných řešení. 

 

   Zásadní otázka aplikace zkušebního provozu v závislosti na nastavení organizace 

a její připravenosti a dalšího doladění systému k internímu auditu. 
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7.1.12  Příprava a provedení interního auditu IŘR 

 

   Interní audit
62

 pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, ţe přináší 

systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti IŘR. Jedná se o 

objektivní prověření a hodnocení procesu IŘR v organizaci, jeho nastavení a 

praktického fungování. Hlavním cílem interního auditu IRŘ je shoda. V současné 

době existuje rozsáhlý a propracovaný postup provádění interních auditů v oblasti 

norem ISO, finančních, daňových a dodavatelských auditů.  

   V oblasti řízení rizik není provádění interních auditů zcela běţné jak ze strany 

poptávky, tedy organizací, tak ze strany nabídky, specialistů a poradenských 

společností. Ze zákona mohou být obdobou interních auditů označeny kontroly 

prováděné příslušným Inspektorátem bezpečnosti práce
63

, Hasičským záchranným 

sborem
64

, příslušným Odborem ţivotního prostředí a zemědělství
65

 apod. Tyto 

kontroly však mají jako hlavní úkol sledovat plnění zákonných poţadavků 

v okamţiku kontroly. Interní audity norem ISO či IŘR mají za úkol sledovat změny 

v čase, minulý i budoucí vývoj a plnění stanovených podmínek.  

   Existují nástroje určující postupy interního auditu řízení rizik. Je však důleţité 

poloţit si následující otázky: „Kdo interní audit provede? Jakou bude mít interní 

audit podobu? Jaká bude vypovídající hodnota provedeného interního auditu?―  

 

Zásady provedení interního auditu IŘR v organizaci: 

- nezávislost interního auditu, to znamená plánováním a přípravou auditu 

včetně výběru auditorských postupů, prověřování a vyhodnocení 

jednotlivých procesů IŘR, které jsou předmětem interního auditu, 

přípravou a předáním zprávy o vykonaném auditu, 

                                                 
62

 Interní audit je nezávislá hodnotící činnost, která má za cíl přidávání hodnoty a zdokonalování procesů a činností 

organizace. Pomáhá organizaci tím, ţe navrhuje metodický způsob hodnocení, sníţení rizik a zlepšení řídících a kontrolních 
činností organizace. Pokud má interní audit plnit svou funkci, nesmí ti pracovníci, kteří provádí audit procesů, být s těmito 

procesy spojeni. Zdroj: www.wikipedia.cz 
63

 Kontroluje dodrţování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dodrţování předpisů k zajištění bezpečnosti provozu 

technických zařízení se zvýšenou mírou ohroţení ţivota a zdraví, dodrţování předpisů týkajících se pracovní doby a doby 

odpočinku, příčiny a okolnosti pracovních úrazů, apod. Zdroj: http://portal.gov.cz 
64

 Výkon státního poţárního dozoru - cílem je zajištění odpovídající míry poţární bezpečnosti občanů, např. kontrolou 

dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně, schvalováním posouzení poţárního nebezpečí činností s 
vysokým poţárním nebezpečím, ověřováním, zda byly dodrţeny podmínky poţární bezpečnosti staveb vyplývající z 

posouzených podkladů a dokumentace, zjišťováním příčin vzniku poţárů. Zdroj: www.hzscr.cz 
65

 Enviromental Impact Assesment (Metoda posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí) - Principem posuzovacího 

procesu je hodnocení všech předpokládaných přímých i nepřímých důsledků určitého záměru (stavby, technologie) na 

všechny sloţky ţivotního prostředí. Zdroj: http://portal.gov.cz 
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- úplný volný a neomezený přístup ke všem činnostem, které podléhají 

internímu auditu, souvisejícím činnostem, informacím, záznamům, 

veřejným prostředkům a zaměstnancům, kteří činnost v organizaci 

zajišťují. 

- bezúhonnost, která je při výkonu interního auditu základem 

důvěryhodnosti, 

- dosaţení vysoké úrovně profesionální objektivity při shromaţďování, 

hodnocení a podávání informací o prověřovaných činnostech a 

procesech, a je předpokladem 

- objektivního hodnocení všech podstatných okolností, 

- neovlivnitelnosti interního auditora při tvorbě úsudků jeho vlastními 

zájmy nebo zájmy jiných osob, 

- důvěryhodnost, která je výrazem respektu k vlastnictví a hodnotě 

informací, které interní auditoři získají při své činnosti, 

- kompetentnost, představující jejich potřebné vědomosti, dovednosti a 

zkušenosti uplatňované při výkonu interního auditu. 

- Interní auditor si zvyšuje své znalosti, dovednosti a další schopnosti 

průběţným profesním rozvojem - průběţným profesním rozvojem, 

studium příslušné profesionální literatury, účast na kurzech a 

seminářích, pokračování v příslušném akademickém nebo odborném 

studiu (např. na úrovni vysokoškolského studia s dosaţením 

akademického titulu). 

 

   Příprava interního auditu je zaloţena na vypracovaném Plánu auditu IŘR. Plán 

interního auditu je zaloţen na vyhodnocení rizik, které je prováděno nejméně 

jednou ročně.  Na základě vyhodnocení rizik zajišťuje interní auditor tvorbu plánu 

interního auditu v souladu s cíli organizace a jeho potřebami a stanoví priority 

činnosti interního auditu. Interní auditor musí audity plánovat způsobem, který 

zaručí, ţe budou provedeny hospodárně, efektivně a účelně a v předepsanou dobu. 

Plnění úkolů útvaru interního auditu je organizováno na základě těchto dokumentů: 

- střednědobého plánu – projednává s managementem organizace, který 

tento plán schvaluje 
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- ročního plánu – na základě vypracování roční zprávy o stavu IŘR, 

vyhodnocení plánu se předkládá managementu organizace, který jej 

schvaluje a vydává k němu své stanovisko. 

 

Plnění úkolů interního auditu je organizováno na základě těchto dokumentů: 

 

Střednědobý plán -  definuje rozsah činnosti interního auditu -stanoví priority a 

odráţí potřeby organizace z hlediska dosavadních výsledků její činnosti a 

předpokládaných záměrů a cílů. Střednědobé plány se vypracovávají obvykle na 

tříleté období a musí v průběhu tohoto cyklu pokrýt všechny systémy uvnitř 

organizace.  

Tento plán je zaloţen na: 

- vyhodnocení potřeb auditu - určuje věcné zaměření auditů 

- vyhodnocení rizika - vyuţívá analýzu rizik k výběru subjektů, projektů a 

operací, jeţ mají být prověřeny a 

- stanovení priorit auditů, 

- vyhodnocení času - určuje cyklus auditů a potřebný čas. 

 

Roční plán - definuje oblasti činnosti organizace, které budou auditované v 

následujícím kalendářním roce.  

Musí obsahovat: 

- rozpis plánovaných auditů včetně jejich popisu (název akce, objekt, 

termín provedení, typ, druh a cíle 

- auditů), 

- chronologické seřazení auditů s podrobnostmi o časovém rozvrţení 

auditů a o auditorských týmech, 

- odbornou přípravu interních auditorů, úkoly metodické a konzultační 

činnosti. 

 



154 
 

7.1.13  Analýza výsledků interního auditu IŘR 

 

   Výsledkem provedeného interního auditu IŘR je Protokol o zjištěních 

z provedeného interního auditu IŘR. Tento protokol je komplexní auditorskou 

zprávou, která je předána vedení organizace. Zpráva písemně shrnuje nezávislý 

názor interního auditora na auditovanou oblast. Tento pohled musí být popsány 

jasně a srozumitelně, doplněn o konkrétní důkazy kaţdého tvrzení. Výsledky 

uvedené v protokolu se musí projednat s vedením organizace respektive 

Manaţerem rizik. 

Doporučené zásady vypracování zprávy: 

- objektivnosti a nezávislosti zjištění z vykonaného auditu, 

- srozumitelnosti a přesnosti formulace zjištění z vykonaného auditu, 

která vylučuje moţnost dvojznačného 

- výkladu, jasně dokumentuje způsob hodnocení a měření chybovosti a 

odchylnosti od předepsaného stavu 

- očekávání, 

- stručnosti přiměřené auditované činnosti, která vyjadřuje způsob 

vyjádření věcné podstaty zjištění z 

- vykonaného auditu a jejich hodnocení bez popisu zbytečných 

podrobností, 

- konstruktivnosti, která zahrnuje především reálnost doporučení z 

hlediska jejich dopadu na hospodárnost, 

- efektivnost a účelnost činnosti organizace. 

Protokol o zjištěních z provedeného interního auditu IŘR musí být zpracován 

takovým způsobem, aby mohl slouţit jako podklad vedení organizace při jeho 

řízení a pomáhat mu při dosahování stanoveného cíle. Před předáním protokolu 

zajistí interní auditor projednání zjištění z vykonaného auditu IŘR s odpovědným 

zaměstnancem. Účelem je přispět k odstranění případných nedorozumění, 

nesprávného výkladu nebo sporných názorů na výsledky auditu. Umoţnit objasnění 

konkrétních skutečností a okolnosti svým vyjádřením ke zjištěním. Závaţná zjištění 

nesrovnalostí, závad, hrozeb či zanedbání nalezená interním auditorem v průběhu 

interního auditu IŘR, obzvláště vyţadují-li okamţitá řešení, musejí být neprodleně 

ústně nebo písemně oznámena managementu organizace. 
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7.1.14 Následná opatření a modifikace IŘR 

 

   Auditor interního auditu zajistí předání zprávy o zjištěních z vykonaného auditu 

bez odkladu vedení organizace. Součástí zprávy je i způsob informovanosti o shodě 

nebo rozporech v názorech s Manaţerem rizik a vedením organizace.  

   Vedení organizace přijme ve věci zjištění z interního auditu IŘR příslušná 

opatření, povaţuje-li to za nezbytné. Stejně postupuje vedoucí organizace v 

případech, kdy ho interní autor písemně upozorní na skutečnost, ţe na základě 

oznámení řídící kontroly nebo na základě návrhu interního auditu nebyla dosud 

přijata příslušná opatření v IŘR. 

   Manaţer rizik přijme od interního auditora zprávu a osobně dohlíţí na 

odstranění zjištění. 

   Zaměstnanec auditovaného části organizace přijme opatření odstranění 

zjištěných nedostatků a k realizaci doporučení interního auditu bez zbytečného 

odkladu. V případě zjištění plošných nebo systémových nedostatků musí být 

provedena novelizace vnitřních předpisů v organizaci.  

 

   Nepřijme-li vedoucí organizace na základě doporučení vedoucího útvaru 

interního auditu příslušná opatření do 30 kalendářních dnů ode dne předání zprávy 

o výsledcích z vykonaného auditu nebo ode dne předání písemného upozornění na 

skutečnost, ţe na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě návrhu útvaru 

interního auditu nebyla dosud přijata příslušná opatření, má se za to, ţe vedoucí 

organizace převzal odpovědnost za riziko neprovedení nápravných opatření nebo 

nevyuţití doporučení útvaru interního auditu.  

 

   Interní auditor, který vykonal audit, se musí v rámci časového limitu určeného v 

ročním plánu ujistit, zda zjištěné nedostatky byly odstraněny, nebo jak probíhá 

realizace přijatých opatření a vyhodnotit o tom zprávu. 
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7.1.15 Monitorování a trvalé zlepšování IŘR  

 

   Tato fáze zahrnuje popis rizik, popis jejich zvládání, stanovení krizového týmu, 

trénink zaměstnanců v oblasti řízení rizik, vytvoření krizového manuálu, 

namodelování krizových situací, audity rizik (interní i externí) a zavedení plánu pro 

řízení rizik. 

   Smluvním ošetřením a alokací rizik v momentě rozběhnutí řízení rizik nekončí. S 

kaţdou, byť i drobnou změnou projektu se mění i soubor rizik, které projektu a 

smluvním stranám hrozí, a frekvence výskytu či dopad rizik. O aktuálním stavu a 

případných změnách je nutné podávat reporty stranám zainteresovaným na 

projektu. Proto je nezbytné veškerá potenciální rizika související s konkrétním 

projektem průběţně monitorovat, kontrolovat a vyhodnocovat. 

Monitoring rizik zahrnuje: 

 průběţnou identifikaci nových rizik včetně dopadů a frekvence výskytu, 

 průběţné přehodnocování a vyhodnocování nových rizik na základě 

minulého kroku, 

 dohled nad implementací nástrojů na řízení rizik v praxi, včetně případné 

realokace rizik v průběhu projektu, 

 kontrolu dodrţování stanovených postupů nakládání s riziky, 

 pravidelný reporting o vývoji rizik, atd. 

 

   Systém řízení rizik musí být neustále rozvíjen. Pokud se na problematiku řízení 

rizik podíváme podrobněji, je třeba definovat komplexnost řízení rizik v rámci 

organizace, způsob jeho vytvoření a zavedení a neustálého zlepšování na základě 

měnících se potřeb organizace.  

   IŘR vyuţívá principu zpětné vazby (reaktivní strategie – klasický způsob, kdy se 

jedná o nápodobu učícího se systému) nebo predikační vazby (proaktivní strategie – 

vědecký způsob, kdy je subjekt seznámen se současným stavem, moţnými 

hrozbami a má co nejúplnější informace o moţném průběhu jejich naplnění). 
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III. MODUL 
INTERNÍ AUDIT 

IŘR 

IV.MODUL VZDĚLÁVÁNÍ 

V OBLASTI ŘÍZENÍ RIZIK 

I. MODUL 
EVALUACE ŘR 

II. MODUL 
INTEGROVANÉ 

ŘÍZENÍ RIZIK  

8 MODULÁRNÍ VYUŢITÍ METODIKY IŘR 
    

Při pilotním ověření metodiky IŘR v praxi se z řad organizací (3 organizace, kde 

ověření metodiky probíhalo) ozývaly názory a připomínky, které byly vyuţity jako 

konstruktivní zpětná vazba a podněty k dalšímu rozvoji a úpravě metodiky IŘR. 

Jedním z poţadavků organizací bylo zjištění, ţe celá metodika v 15 krocích je sice 

jednoduchá, ucelená a přehledná, není však pro jejich organizaci nutná 

v kompletním provedení všech na sebe navazujících kroků metodiky IŘR. Coţ 

potvrdil i fakt, ţe jedna organizace prošla všemi kroky ověření a 2 organizace měly 

zájem o dílčí implementaci IŘR.  

   Při bliţším pohledu a vyuţití metod analogie a syntézy bylo provedeno zkoumání 

a byl vytvořen návrh rozdělení 15 kroků na 4 samostatně prováděné (poskytované, 

prodávané) moduly.  Moduly je moţno pouţít (implementovat) samostatně dle 

potřeb organizace. Při partnerském přístupu implementace je pro externího 

specialistu moţnost nabídnout organizacím 4 různé moduly, které jsou na sobě 

nezávislé a pro organizaci časově i finančně přijatelnější. Moduly jsou rozděleny a 

nazvány podle hlavní náplně jednotlivých kroků.  

I. Modul evaluace řízení rizik 

II. Modul integrovaného řízení rizik (IŘR)  

III. Modul interního auditu IŘR 

IV. Modul vzdělávání v oblasti řízení rizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.47:  Systém IŘR s důrazem na modulární rozdělení. 
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I. Modul evaluace řízení rizik 

Je znázorněn jako zelená vstupní šipka do procesu 

IŘR. V Příručce implementace jsou pro lepší 

orientaci kroky tohoto modulu označeny 

piktogramem s výrazněnou zelenou šipkou. 

Současně je ve všech krocích tohoto modulu 

pouţita zelena barva v souhrnné tabulce. 

 

II. Modul integrovaného řízení rizik (IŘR)  

Je označen jako jádro procesu implementace. 

V Příručce implementace jsou pro lepší orientaci 

kroky tohoto modulu označeny piktogramem se 

zvýrazněným oranţovým středem. Současně je ve 

všech krocích tohoto modulu pouţita oranţová 

barva v souhrnné tabulce. 

 

III. Modul interního auditu IŘR 

Je označen červenou šipkou, která směřuje z IŘR. 

V Příručce implementace jsou pro lepší orientaci 

kroky tohoto modulu označeny piktogramem se 

zvýrazněnou červenou šipkou. Současně je ve 

všech krocích tohoto modulu pouţita červená 

barva v souhrnné tabulce. 

 

IV. Modul vzdělávání v oblasti řízení rizik 

 

Tento modul je znázorněn jako modry kruh 

obepínající proces IŘR. V Příručce implementace 

jsou pro lepší orientaci kroky tohoto modulu 

označeny piktogramem se zvýrazněnou červenou 

šipkou. Současně je ve všech krocích tohoto 

modulu pouţita modrá barva v souhrnné tabulce. 
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   Grafické znázornění IŘR s ohledem na modulární členění je v souladu s filozofií 

samotné metodiky. Jednotlivé moduly znázorňují vzájemné provázání, návaznost a 

fáze, kterých se moduly týkají. První modul je graficky znázorněn jako vstupní 

zelená šipka, která do procesu IŘR vstupuje s aktuálními informacemi o stavu 

řízení rizik v organizaci. Třetí modul interního auditu IŘR na rozdíl od prvního 

nejen podává zprávu o současném stavu systému IŘR v organizaci, ale posuzuje 

naplňování poţadavků na řízení rizik, sleduje změny v čase a klade důraz na 

neustálé zdelšování IŘR v organizaci. Hlavní částí IŘR je modul III. Tento modul 

je nejobsáhlejší co do času, tak i do práce Manaţera rizik a vedení organizace a 

uvolněných financí. Tento modul je samotné jádro implementace IRR jako celku, 

stejně tak je moţné zavedení systematického řízení rizik v organizaci provést jako 

samostatný modul. Jako čtvrtý modul je označen vzdělávání zaměstnanců v oblasti 

řízení rizik. Označení modulu jako posledního v řadě není v ţádném případě 

z pohledu důleţitosti. Naopak má tento modul významné postavení v IŘR jako 

celku i samostatně. Graficky je tento modul znázorněn jako kruh objímající jádro 

procesu IŘR. Vzdělávání, seznamování a komunikace se zaměstnanci je nezbytná 

pro pochopení, motivování a plynulé zavedení IŘR do organizace. Z tohoto důvodu 

je v Příručce uvedena samotná kapitola o důleţitosti lidí a kultury v organizaci jako 

jednoho z hlavních prvků řízení rizik. 

 

   Tyto moduly mohou být do organizace zavedeny nezávisle na sobě a na pořadí. 

Není tedy vyloučeno provést jako první krok školení zaměstnanců, provedení 

interního auditu či evaluaci stavu řízení rizik. Jednotlivé kroky a jejich konkrétní 

náplň v modulárním vyuţití metodiky IŘR zůstávají nezměněny, vzniká však nově 

potřeba dobré informovanosti a komunikace mezi organizací se specialistou na 

IŘR, protoţe je třeba jednotlivé kroky a moduly profesionálně propojit, vysvětlit a 

zdůvodnit. 
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8.1 MODUL EVALUACE ŘÍZENÍ RIZIK 

 

   Tento modul slouţí k úvodnímu ohodnocení 

(tedy evaluaci) stávajícího systému řízení a 

monitorování rizik v organizaci. Jedná se o 

hodnocení stavu celého systému, získání 

relevantních informací, zhodnocení a 

systematické posouzení řízení rizik v organizaci. O evaluaci se zde hovoří jako 

modulu, kdy se hodnocení zakládá na důkladném sběru informací a na jejich 

odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí 

vedení organizace. Protoţe evaluace obvykle souvisí s připravovaným nebo 

očekávaným rozhodováním, musí čelit různým, často protichůdným tlakům a 

dílčím, zájmům (zaměstnancům, vedení, středního managementu apod.) Zároveň je 

zde velké nebezpečí zneuţití objektivních informací k prosazení zájmů různých 

skupin. Zneuţití mohou zabránit externí specialisté do jisté míry a to hlavně 

vysvětlením a co nejobjektivnějším zpracováním. 

V tomto modulu jsou seskupeny kroky číslo 1 a 2 jako hlavní kroky a doprovodně 

také kroky 3, 4 a 5 jako součást zprávy a předání výsledků. Celý modul je rozdělen 

na 3 základní kroky, a to vlastní sebehodnocení organizace, podrobná analýza 

současného stavu v ideálním případě zpracovaná nezávislým externím specialistou, 

který netrpí „provozní slepotou“ a zpracování zprávy o stavu řízení rizik 

v organizaci. Součástí zprávy jsou tyto nepostradatelné části: 

- popis současného stavu organizace z pohledu sebehodnocení, 

- popis současného stavu organizace z nezávislého pohledu externího 

specialisty, 

- vzájemné srovnání obou pohledů, 

- grafické znázornění jednotlivých pohledů a jejich srovnání, 

- seznam zjištěných rizik a jejich závaţnost pro organizaci, 

- konkrétní návrhy řešení, 

- doporučení v jaké podobě IŘR zavést, 

- návrh následujícího modulu metodiky IŘR, 

- jiná doporučení, apod. 
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8.2 MODUL INTEGORVANÉHO ŘÍZENÍ RIZIK (IŘR) 

 

   Z celého systému 15 kroků implementace 

IŘR je modul integrace nejdůleţitější a co do 

objemu prací nejdelší. Návrh tohoto modulu 

je sestaven na základě ohlasů z praxe. 

V tomto modulu jsou seskupeny kroky č. 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 11 a 15 dle grafického znázornění. Tento modul je jádrem IŘR 

v organizaci. Pouţití samostatného modulu je doporučován v návaznosti na Modul 

evaluace řízení rizik nebo v případě, ţe jiţ organizace má nadefinované rizikové 

oblasti, zná svá slabá místa z předchozích analýz, jako jsou např. SWOT analýza.  

Celý modul je zaloţen na stanovení rizikové strategie organizace, sestavení týmu a 

časového rámce, který bude zahrnovat jednotlivé činnosti v čase, místě a příslušné 

odpovědnosti. Jednotlivá rizika se budou identifikovat, ohodnotí se, analyzují se a 

na základě zprávy se vedení organizace rozhodne o jejich alokaci, způsobu ošetření, 

jakou strategii zaujme ke zbytkovým rizikům. 

   Tento modul je nejvíce náročný na administrativní podporu a účinné začlenění 

IŘR do organizačního řízení bez závaţného narušení chodu organizace.  

Spolupráce na tomto modulu je doporučená jako partnerská s externím specialistou 

na řízení rizik, znající potřebné metodiky, mající zkušeností a se schopností 

efektivně své znalosti předat interním specialistům, kteří pak budou následně o 

zavedený systém IŘR pečovat. 

 

   Tento modul je náročný a je třeba si stanovit přesně cíl a strategii implementace. I 

kdyţ není součástí této části vzdělávání zaměstnanců, není tím myšleno, ţe není 

třeba otevřené komunikace a jasného sdělování a informování všech zaměstnanců, 

kterých se IŘR týká. Naopak o to více je potřeba stanovit komunikační strategii. 

Včasně, srozumitelně, konkrétně a po částech neustále sdělovat z úst vedení 

organizace, středního vedení či od případných externích specialistů, vede 

k hladšímu a rychlejšímu implementace IŘR. 



162 
 

8.3 MODUL INTERNÍHO AUDITU IŘR 

 

   V oblasti řízení rizik není provádění 

interních auditů zcela běţné jak ze strany 

poptávky, tedy organizací, tak ze strany 

nabídky. Interní audit organizaci pomáhá 

dosahovat jejich cílů tím, ţe přináší 

systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti IŘR. Jedná se o 

objektivní prověření a hodnocení procesu IŘR v organizaci, jeho nastavení a 

praktického fungování. Existují nástroje určující postupy interního auditu řízení 

rizik.  

   Jak jiţ vyplynulo ze samotného pilotního ověření IŘR v praxi, byl interní audit 

ověřen samostatně bez návaznosti na další kroky navrţené metodiky IŘR. Potvrdilo 

se, ţe tyto kroky mohou stát zcela samostatně na konci, stejně jako i na začátku 

implementace IŘR. V tomto modulu jsou nadefinovány kroky č. 12, 13 jako 

základní a následně krok 14 jako úzce související. Krok 14 je v rámci této navrţené 

metodiky nazván Následná opatření a modifikace IŘR. I kdyţ název není zcela 

přesný v části „…modifikace IŘR“, obsah kroku 14 odpovídá potřebnému 

provedení následných opatření a případných úprav systému fungování organizace.  

 

   Jeho provedení není nezbytně nutné, ale pro kompletní nastavení systému řízení 

rizik v organizaci je ho třeba z několika důvodů. První důvod je kontrola a 

monitoring nastaveného systému, dále pak jednotný a nejlépe nezaujatý pohled 

nestranného pracovníka či třetí osoby (auditora). Dalším důvodem můţe být 

hledání nových moţností pro zlepšování IŘR a tím i samotné řízení organizace na 

jiţ zmiňované „spirále jakosti“. 
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8.4 MODUL VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ RIZIK 

 

   Posledním, nikoliv svým významem, je 

modul vzdělávání zaměstnanců v oblasti 

řízení rizik. V tomto modulu jsou zahrnuty 

kroky č. 6 a 10.  

Modul vzdělávání můţe následovat po 

některém z definovaných modulů či můţe 

stát samostatně bez návaznosti.  V případě návaznosti jde o strategické rozhodnutí 

vedení organizace na základě jiţ existující Zprávy o současném stavu řízení rizik, 

výsledků zaznamenaných v Protokolu z interního auditu anebo úspěšně dokončené 

implementace IŘR do organizace.  

   Potřeby seznámení a vzdělávání zaměstnanců v oblasti implementace IŘR je 

jedním ze základních atributů zdravé informační organizace. V tomto kroku přitom 

nejde o záleţitost sloţitou a nákladnou (v porovnání s ostatními moduly), ale velmi 

potřebnou. Má-li být předání informací o řízení rizik v organizaci efektivní, musí ti, 

kdo vzdělávání provádějí, prakticky vyuţívat nejen výsledky teorie vzdělávání 

dospělých, ale taktéţ být odborníky v dané oblasti. Jsou to totiţ právě lidé, kdo jsou 

označováni jako nejvíce rizikový faktor ve všech oblastech organizace.  

   V rámci modulu jsou definovány 2 kroky vzdělávání, a to: Úvodní školení 

zaměstnanců a Krizové scénáře a krizový trénink. Rozdílnost mezi těmito kroky 

spočívá v jejich vedení a cíle, který má být školením zaměstnanců dosaţen. Hlavní 

cíl úvodního školení je seznámení, překonání případného odporu a pochopení rizik 

jako příleţitosti, stejně jako komunikace, zodpovědnost a stres. Krizové tréninky 

slouţí ke konkrétnímu nácviku krizové situace (např. evakuace, likvidace poţáru 

apod.) Tento modul lze pouţít ve všech fázích řízení rizik, jako součást kaţdého 

definovaného modulu a současně je nepostradatelný v samostatném IŘR. Návrh 

konkrétního obsahu modulu vzdělávání v oblasti řízení rizik je sám o sobě téma 

natolik obsáhlé, ţe jeho rozvoje a definice by vydal na samotnou disertační práci 

k propojení procesního řízení rizik a lidského faktoru, coţ není v moţnostech 

rozsahu této práce a samotného ověření v praxi nebylo tímto směrem zacíleno.  
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9 NÁKLADOVÁ ANALÝZA NAVŢENÉ METODIKY IŘR 
 

   K doplnění analýzy metodiky IŘR byla v rámci této práce provedena analýza 

výše nákladů na projekt: „Implementace metodiky preventivního IŘR do 

organizace externím specialistou“. Analýza nákladů byla provedena na metodiku 

jako celek (15 kroků). Ke zpracování nákladové analýzy bylo vyuţito softwaru MS 

Office Project Standard 2007
66

, v němţ je moţno provést definování aktivit, 

časovou analýzu, návaznosti, síťový diagram i optimalizaci aktivit projektu 

implementace metodiky IŘR. Podklady pro analýzu včetně výstupů jsou 

zpracovány, viz příloha č. 3.  

 

9.1 STANOVENÍ NÁKLADŮ NA IMPLEMENTACI IŘR 

 

Součástí kroku stanovení nákladů byl vytvořen seznamu 15 aktivit s vyuţitím 

softwarového nástroje MS Office Project 2007. Jednotlivé aktivity byly propojeny 

časovými návaznostmi. 

 

1. Vstupní sebehodnocení 

2. Podrobná analýza současného stavu 

3. Stanovení rizikové strategie 

4. Sestavení týmu implementace IŘR 

5. Sestavení harmonogramu implementace IŘR 

6. Úvodní školení zaměstnanců k implementaci IŘR 

7. Risk Assessment (RA) 

8. Implementace IŘR 

9. Průběžná realizace plánovaných opatření  

10. Krizové scénáře a krizový trénink zaměstnanců 

11. Zkušební provoz zavedeného IŘR 

12. Příprava a provedení interního auditu IŘR 

13. Analýza výsledků interního auditu IŘR 

14. Následná opatření a modifikace IŘR 

15. Zahájení monitorování a trvalého zlepšování IŘR  

 

 

 

                                                 
66

 Microsoft Office 2007 je softwarový nástroj pro řízení projektů, který zajišťuje efektivnější a účinnější vedení projektů. 

Zajišťuje stálou informovanost a kontrolu nad prací na projektu, plány a financemi. Pomůţe zachovat informovanost a vyšší 
produktivitu projektových týmů díky integraci se známými aplikacemi systému Microsoft Office, nabízí účinné moţnosti 

vytváření sestav a plánování a obsahuje flexibilní nástroje. Zdroj: www.microsoft.com 
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Následně proběhla analýza jednotlivých kroků z pohledu časové náročnosti 

realizace zavedení IŘR, na niţ následoval rozbor nákladů. V nákladové analýze 

byly počítány náklady přímé – souvisejí s jednotlivými činnostmi (mzdy, materiál). 

Byly stanoveny následující hodinové mzdy.  

 

Lidské zdroje      počet při implementaci hodinová mzda 

Externí specialista   1 460,00 Kč/h  
 Manažer rizik   1 200,00 Kč/h  
 Vedení organizace   2 280,00 Kč/h  
 Zaměstnanci   3 140,00 Kč/h  

 

   Hodinová mzda Externího specialisty byla vyjádřena jako fakturovaná částka bez 

DPH. Výše hodinové mzdy byla stanovena na základě pokynů MPSV- „Obvyklé 

mzdy a platy pro období 2009-2010“
67

, pozice: Duševní a tvůrčí pracovník - 

konzultant, poradce. Pro potřeby této práce byla brána v potaz maximální hranice, 

která činí 73 700,- Kč měsíční hrubé mzdy včetně všech odvodů.  

   Výše hodinové mzdy manaţera rizik byla stanovena na základě 1,5 násobku 

průměrné měsíční hrubé mzdy v ČR za 1Q/2010 (34 122,- Kč) jako transparentní 

modelové vyjádření odměňování. Výše hodinové mzdy zaměstnanců byla 

stanovena na základě průměrné měsíční hrubé mzdy v ČR za 1Q/2010 (22 748,- 

Kč)
68

. Výše hodinové mzdy vedení organizace byla vypočítána jako dvojnásobek 

průměrné hrubé mzdy v ČR za 1Q/2010 (45 496,- Kč) z důvodu značných rozdílů 

odměn vedení v organizací. 

 

9.2 STANOVENÍ DOBY TRVÁNÍ IMPLEMENTACE IŘR  

 

   Doba trvání implementace metodiky IŘR do organizace byla optimalizována 

pomocí PERT analýzy
69

. Váhy doby trvání analýzy PERT byly stanoveny na 

základě moţností softwaru MS Office Project 2007 – optimistická - 2, očekávaná – 

3 a pesimistická – 1 (součet vah v softwaru tvořit 6).  

                                                 
67

 Pokyn k dispozici na: www.esfcr.cz/file/7718_1_1/ 
68

 Údaje k dispozici z Českého statistického úřadu (ČSÚ): http://www.czso.cz 
69

 Po zadání optimistické, pesimistické a očekávané doby trvání úkolů v plánu aplikace MS Office Project vypočítá váţený 

průměr těchto tří dob trvání. Tyto doby trvání úkolů můţete pouţít k určení nejdřívějšího, nejpozdějšího a 

nejpravděpodobnějšího data dokončení projektu. Po přiřazení hodnot ke třem typům doby trvání můţete zobrazit plán 
vytvořený výhradně na základě optimistických, pesimistických a očekávaných dob trvání. Aplikace MS Office Project můţe 

také vypočítat jedinou dobu trvání na základě vah kaţdého typu a zadaných dob trvání. Zdroj: www.microsoft.com 
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  Po analýze PERT byla pro projekt implementace IŘR do organizace sledována 

varianta očekávané délky trvání, která byla spočítána s ohledem na váhy 

pesimistické, optimistické varianty a vah jim přidělených. Délka projektu byla 

optimalizována taktéţ na základě efektivního vyuţití zdrojů, v tomto typu projektu 

převáţně lidských zdrojů, na 131 dnů.   

   Součtem přímých nákladů po celou dobu projektu implementace IŘR dle 

jednotlivých zúčastněných stran (lidských zdrojů) byly získané přímé náklady na 

celý projekt. 

 

Lidské zdroje        celkové náklady při implementaci IŘR 

Externí specialista  330 000,00 Kč/h (fakturováno) 

 Manažer rizik  280 000,00 Kč/h (vyjádření ušlé mzdy - implementace) 

 Vedení organizace    55 000,00 Kč/h (vyjádření ušlé mzdy – strategická setkání) 

 Zaměstnanci  100 000,00 Kč/h (vyjádření ušlé mzdy – společná setkání) 

 

 

   Celková finančně vyjádřená částka, která by byla organizaci fakturována za 

implementaci projektu preventivního IŘR do své organizace dodavatelskou formou, 

je přibliţně 330 000,- Kč + DPH.  

   Je nutno upozornit, ţe celkový počet hodin, na němţ je výpočet této částky 

zaloţen, je závislý na připravenosti organizace spolupracovat s externím 

specialistou, na míře zapojení manaţera rizik do implementace preventivního IŘR, 

na postoji a podpoře vedení i na vnímání, vztahu a ochotě spolupracovat samotných 

zaměstnanců.  

   V projektu je započítaná 20 % časová rezerva na aktivity, jelikoţ nelze vyloučit 

moţné komplikace v podobě vzniku hrozby. Dalším ovlivňujícím prvkem délky a 

úspěšnosti zavedení IŘR do organizace je mnoţství a rozsah procesů v organizaci 

(nákladová analýza byla provedena na 4 základní organizační procesy střední 

organizace – z důvodu ověření metodiky IŘR v organizacích tohoto typu). 
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Obr. č.48:  Ukázka Ganttova diagramu MS Office Project 2007 

 

   Výsledky nákladové analýzy jsou v podobě sestav MS Office Project 2007 a jsou 

součástí této práce, viz příloha č. 3. – Ganttův diagram
70

, Rozpočet jednotlivých 

zúčastněných stran při implementaci a finanční tok (finanční vyjádření vzhledem 

k jednotlivým krokům metodiky IŘR) apod. 

   Kroky metodiky jsou rozlišeny barevně v konzistenci s barevným označením 

jednotlivých modulů. Přestoţe tento nákladový model byl vytvořen pro celou 

metodiku IŘR, jsou kroky barevně odlišeny pro moţné vyuţití modulárního 

zavedení IŘR do organizace, jelikoţ lze z celkové analýzy vytvořit sestavu, která 

by obsahovala pouze zvolené kroky, tedy moduly. Stejně tak jsou označeny i pruhy 

Ganttova diagramu pro jednodušší orientaci, která aktivity je součástí kterého 

modulu. 

   Nákladová analýza byla provedena za účelem přehledného a současně 

jednoznačného zobrazení potřebnosti zdrojů k implementaci IŘR do organizace.  

                                                 
70

 Ganttův diagram je druh pruhového diagramu pojmenovaný po H. L. Ganttovi, průmyslovému inţenýrovi, který byl za 

první světové války průkopníkem jejich pouţívání. Ganttův diagram se vyuţívá při řízení projektů pro grafické znázornění 
naplánování posloupnosti činností v čase. V základní podobě neobsahuje Ganttův diagram vztahy mezi činnostmi, ale 

moderní softwarové nástroje pro plánování projektů do něj tyto závislostí obvykle zakomponovávají Zdroj: www.wikipedia.cz 
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10 ZHODNOCENÍ NAVRŢENÉ METODIKY 
 

   Metodika implementace IŘR do organizace se skládá z 15 kroků, které je moţné 

rozdělit do 4 samostatně zaváděných modulů. Návrh preventivního IŘR není jen 

metodikou, je to strategický rámec pro analýzu a proces zavedení řízení rizik 

do organizací označen jako integrované řízení rizik (IŘR). Součástí metodiky je 

návrh podpůrných materiálů, jako jsou formuláře či Příručka pro uţivatele 

metodiky. Jelikoţ byly potřeby organizací sledovány jiţ dříve, bylo moţné se 

zaměřit na aktuální nedostatky. Navrţená metodika IŘR byla ověřena ve 

3 organizacích v MSK pro přiblíţení se realitě a potřebám organizací. Na základě 

provedeného zkušebního testování navrţené metodiky a ohlasů na navrţenou 

metodiku IŘR od vedení organizací, byly pojmenovány přínosy při vyuţití 

metodiky IŘR a potenciální úzká místa. 

Výsledky pilotního ověření metodiky IŘR ukázaly, ţe vedení vţdy plně nechápe 

dopad rizik hrozících jejich organizacím. Organizace nemají formální řízení rizika 

a často řídí svá rizika spíše „intuitivně“. Mnohé organizace potenciální rizika tuší, 

ale raději je nepodrobí zkoumání, do jaké míry je pro jejich organizaci důleţité. 

Tento jednoduchý nástroj 15 kroků vede organizace k systematické práci s rizik a 

snaţí se ukázat výhody otevřené diskuse o hrozbách, rizicích, pravděpodobnosti či 

dopadech potenciálních rizik. Systematicky organizaci vede krok po kroku od 

úvodního zjištění aktuálního stavu aţ po provedení interního auditu. Důleţitou 

součástí metodiky IŘR je její začlenění do chodu organizace a tím jejího vnímání 

jako nedílnou součást organizace. 

   Metodika IŘR si rychle získala důvěru zaměstnanců (vedení organizace) svým 

nedirektivním, doporučujícím rámcem, jednoduchostí a návodností. Navrţená 

metodika IŘR podává pomocnou ruku organizacím, které by rády rizika řídily, ale 

jako argument jejich neřízení jsou vysoké nároky na odborníky, finance, čas a 

v neposlední řadě zjištění nepříznivých (demotivujících) informací. 

 

Nesledující zhodnocení navrţené metodiky IŘR je rozděleno na přínosy metodiky 

jako celku a přínosy v modulárním provedení. Jednotlivé přínosy jsou prezentovány 

stručně, konkrétně a v systému odráţek pro větší přehlednost. 
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10.1 PŘÍNOS NAVRŢENÉ METODIKY IŘŘ JAKO CELKU 

 

   Kritický pohled na přínos navrţené metodiky je proveden na základě několik 

aspektů hodnocení. Hlavním aspektem je zadání a cíl disertační práce vedoucí 

k návrhu metodiky sytému IŘR v organizacích jako jednoduchého, uceleného a 

komplexního rámce preventivního řízení rizik. Dalším aspektem jsou druhotné cíle 

práce definované, viz kapitola 4 této práce. A v neposlední řadě je důleţitým 

aspektem reakce samotných organizací, kterým je tato metodika IŘR určena. Jejich 

potřeby jsou prioritou pro návrh jakékoliv metodiky, nejenom této. 

 

Vybrané hlavní přínosy metodiky IŘR v organizacích: 

- Prevence rizik a jejich odstraňování, čímţ se sniţují náklady, protoţe 

organizace účinně předchází ztrátám, tzn. preventivní činnost. 

- Systematické a ucelené pojmenování a znalost rizik, jimţ je organizace 

vystavena. 

- Znalost závaţnosti jednotlivých rizik a jejich dopadu na fungování 

organizace. 

- Zlepšení provozu a koordinace - pomáhá organizaci pracovat 

systematicky a racionálně s potenciálními hrozbami a vyuţití zdrojů 

(časové, materiální, personální i duševní). 

- Přiměřené omezení dopadu rizik zavedením efektivních opatření. 

- Kvalitní systém řízení rizik, který přináší organizaci dostatečnou míru 

jistoty při naplňování stanovených cílů. 

- Zvyšuje transfer know how analýzy, ohodnocení, ošetření a celkovou 

práci s riziky v rámci organizace. 

- Je stanoven krizový trénink a jeho nastavení v době před vznikem 

havárie. 

- Vytvoření protikrizových opatření. 

- Zajišťuje jednotnou formu krizové komunikace uvnitř i vně organizace.  

- Konkrétně definuje pravomoci a odpovědnosti v oblasti řízení rizik a 

jasně určuje jejich postavení v organizační struktuře, včetně 

provázanosti a vzájemných vazeb. 
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- Vytváří mechanismy pro systematickou informovanost managementu 

organizace o účinnosti a efektivnosti fungování organizace  

- Pomáhá nastavit a udrţet bezpečnost v organizaci. 

- Zvyšuje zajištění bezpečnosti informací, procesů, chodu, zdraví apod. v 

organizaci. 

- Marketingová výhoda před konkurencí tzn. příleţitost soutěţit na 

srovnatelné úrovni s různými organizacemi. 

- Zvýšení stability firmy a její důvěryhodnosti vůči investorům, věřitelům, 

zákazníkům apod. 

- Systém řízení rizik zvyšuje stabilitu organizace a její důvěryhodnost 

vůči vnějšímu trhu. 

- Zlepšení motivace zaměstnanců k problematice řízení rizik jejich 

organizaci. 

- Odstranění obav ze sloţitého systému řízení rizik vyuţitím 

implementace jednoduchého a uceleného IŘR. 

- Potvrzuje, ţe se organizace problematikou řízení rizik systematicky 

zabývá. 

- Trvalé kontinuální zlepšování organizace. 

- Moţnost vyhnout se zákaznickým auditům, které jsou finančně i časově 

náročné jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. 

- Hmatatelný důkaz toho, ţe systém řízení rizik je zavedený a organizace 

plní poţadavky.  

- Zvyšuje prestiţ a image firmy. 
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10.2 PŘÍNOS NAVRŢENÉ METODIKY IŘŘ V MODULÁRNÍM 

POJETÍ 

 

   Na základě ověření navrţené metodiky v praxi vznikl poţadavek a myšlenka 

rozdělní 15 kroků do 4 modulů: 

 

I. Modul evaluace řízení rizik 

II. Modul integrovaného řízení rizik (IŘR)  

III. Modul interního auditu IŘR 

IV. Modul vzdělávání v oblasti řízení rizik 

 

Moduly je moţno pouţít (implementovat) samostatně dle potřeb organizace. Není 

vyloučeno provést jako první krok školení zaměstnanců, provedení interního auditu 

či evaluaci stavu řízení rizik. Jednotlivé kroky a jejich konkrétní náplň 

v modulárním vyuţití metodiky IŘR zůstávají nezměněny.  

 

Vybrané hlavní přínosy metodiky IŘR v modulárním pojetí: 

- Sniţuje riziko neúspěšného zavedení IŘR v jejím plném rozsahu všech 

15 kroků. 

- Moţnost finančního rozloţení a tím sníţení finanční náročnosti 

v jednom okamţiku. 

- Moţnost časových posunů modulů a tím sníţení zatíţení organizace na 

dlouhé období bez přerušení. 

- Moţnost získat dílčí výsledky o fungování organizace v oblasti řízení 

rizik aniţ by organizace musela projít jinými kroky metodiky IŘR. 

- Moţnost vyuţití jiţ existujících formulářů. 

- Schopnost vlastního rozhodování o dalších krocích (modulech) IŘR. 

- Organizace si můţe zvolit svůj vlastní styl práce při zavádění IŘR. 

- Moţnost postupného seznámení s procesem IŘR a aţ po získání větší 

důvěry moţné pokračování dalším modulem. 

- Vyuţití partnerského přístupu externího specialisty. 
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11 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ROZVOJ METODIKY IŘR 

 

   V průběhu analýzy a zpracování této disertační práce došlo ke vzniku nových 

poţadavků na návrh metodiky, návrh dalších, nových řešení, prohlubování a 

postupné doplňování jednotlivých kroků, teorie či dalších nově získaných 

informací. Tento proces vývoje se můţe stát nekonečný, pokud není přesně 

stanovena hranice a hloubka zpracování problematiky, která vyplývá z nastavení 

primárního cíle této disertační práce.  

   Stejně jako má navrţená metodiky IŘR své nesporné přínosy, obsahuje i místa 

dalšího moţného rozvoje metodiky IŘR do budoucna. Kritický pohled na místa 

rozvoje navrţené metodiky IŘR je hodnocen na základě stejných aspektů jako v 

předchozí kapitole, tedy základního cíle práce, stejně jako podpůrných cílů.  

   Objektivní důvody návrhu dalšího rozvoje navrţené metodiky preventivního IŘR 

v organizacích: 

- sledování a dodrţení primárního cíle této práce, 

- v rámci tak rozsáhlého tématu jako je preventivní řízení rizik v organizaci 

není moţno zachytit všechny oblasti do detailů (např. vzdělávání 

zaměstnanců v oblasti řízení rizik, elektronická podpora metodiky apod.),  

- navrţená metodiky IŘR si neklade za cíl být metodikou pouţitelnou pro 

kaţdou organizaci, ale jako základní rámec k dalšímu konkrétnímu 

přizpůsobení v příslušné organizaci, 

- dále je v rámci práce vysloven názor a doporučení, jak by daná etapa, krok 

či dílčí pokrok měl probíhat (např. vyuţití intranetu, webového rozhraní 

apod.), ale ponechána moţnost pro vlastní přizpůsobení samotnou 

organizací či externím specialistou, 

- předpoklad racionálního přizpůsobeni IŘR konkrétním podmínkám 

organizace, 

- metodika IŘR plně respektuje rozličnost a specifikaci kaţdé organizace. 

 

   V následující části této kapitoly je provedeno zhodnocení navrţené metodiky IŘR 

jako celku i v modulárním provedení. Jednotlivé náměty rozvoje metodiky IŘR 

jsou prezentovány stručně, konkrétně a v systému odráţek pro lepší přehlednost. 
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11.1 ROZVOJ METODIKY IŘR JAKO CELKU 

 

   Navrţená metodiky preventivního IŘR obsahuje 15 základních kroků. Tyto kroky 

na sebe časově i logicky navazují a jsou základním rámce pro organizace při 

zavádění IŘR.  Samotná navrţená metodika IŘR zastává filozofii neustálého 

zlepšování, k čemuţ jsou zahrnuty do metodiky příslušné kroky (provedení 

úterního auditu, monitorování apod.)  

   Pilotním navrţením, ověřením v praxi a úpravou metodiky IŘR její návrh a 

následný vývoj nekončí. Zůstávají oblasti, v nichţ můţe být metodika po dalších 

úpravách pouţita, je moţno vyuţít nových technologií nebo doplnit o nové 

poznatky z různých vědních disciplín.  

Moţný návrh k rozvoji metodiky IŘR jako celku: 

- Úprava a přizpůsobení metodiky IŘR pro státní správu – obecné závěry 

této práce nemohou být vysloveny i pro tuto oblast, jelikoţ ověření 

implementace IŘR neproběhlo v ţádné státní organizaci. 

- Úprava a přizpůsobení metodiky IŘR pro velké organizace - obecné 

závěry této práce nemohou být vysloveny i pro tuto oblast, jelikoţ 

ověření implementace IŘR neproběhlo v ţádné velké organizaci. 

- Standardizace návaznosti procesu interního auditu řízení rizik na 

certifikační audit třetí stranou (certifikační organizací/autoritou). 

V současné době neexistuje standardizovaný proces. 

- Standardizace navazujícího procesu certifikace certifikační společností 

ve světovém měřítku (její vyuţití, poţadavky, postavení ve 

společenském měřítku a vypovídající hodnotu). Standard by byl 

nastaven ke srovnávání ve světovém měřítku systému řízení rizik 

v organizacích s podporou vzniku ratingového hodnocení států. 

- Stanovení rozsahu platnosti externí certifikace. Vyuţití získané 

certifikace třetí stranou např. k získání státní zakázky, získání dotací, 

grantů apod. 

- Zpracování systému IŘR jako softwarovou aplikaci odpovídající 

navrţené metodice preventivního řízení rizik 

- Integrace metodiky IŘR do systému managementu kvality dle norem 

ISO 9001 v organizaci. 
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11.2 ROZVOJ METODIKY IŘR V MODULÁRNÍM POJETÍ 

 

   V modulárním pojetí navrţená metodika IŘR zahrnuje 4 moduly, popis viz výše. 

Tyto moduly je moţno implementovat do organizací samostatné a nezávislé. 

Výhodou je jejich relativně levné a postupné zavedení, moţnost výběru aktuálně 

potřebného modulu či moţnost vyzkoušení si jednoho modulu s moţností 

rozhodnutí se, zda organizace bude v implementaci pokračovat. 

 

   Při pohledu na metodiku IŘR v modulárním pojetí je moţné definovat další 

moţný rozvoj, který podle definovaného primárního cíle jiţ nebyl definován jako 

předmět této disertační práce. 

Moţný rozvoj metodiky preventivního IŘR v modulárním pojetí: 

- Rozvoj I. Modulu evaluace řízení rizik s vyuţitím webového rozhraní 

pro sebehodnotící formulář. Dotazník zpracovaný pro konkrétní potřeby 

sebehodnocení organizace, umístěn na webovém rozhraní pro jednodušší 

vyplnění a automatické zpracování výsledků. 

- Rozvoj III. Modulu interní audit řízení rizik o kvalifikační poţadavky na 

osobu interního auditora. Definování poţadavků na vzdělání, úroveň 

stanovených kompetencí a osobnostních předpokladů osoby interního 

auditora řízení rizik.  

- Rozvoj III. Modulu interní audit řízení rizik o pravidla a proces 

certifikace interních auditorů IŘR. Určení příslušných školení a dalšího 

vzdělávání. 

- Rozpracování IV. Modulu vzdělávání v oblasti rizik na konkrétní 

podobu školení a tréninků ať uţ úvodních, průběţných či nácvik 

krizových tréninků. 

- Rozpracování IV. Modulu o odborné poţadavky a kompetence včetně 

jejich úrovně pro manaţera rizik. 

- Rozvoj IV. Modulu vzdělávání v oblasti rizik o stanovení pravidel a 

procesu „certifikace“ školitelů IŘR. 
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12 ZÁVĚR 
 

   Zaměření této práce a sledování hlavních cílů je v souladu s nadefinovaným 

cílem, a to: navrhnout ucelený, univerzální a současně jednoduše realizovatelný 

postup preventivní analýzy a řízení rizik v organizacích. Na základě zjištěných a 

analyzovaných poţadavků trhu vznikl v rámci této práce návrh metodiky IŘR. 

Definovaná metodika IŘR byla na základě jiţ existujících a pouţívaných metod 

doplněna, rozšířena a ucelena. Vznikl tak rámec 15 kroků pro komplexní nastavení 

dobře fungujícího systému analýzy a řízení rizik. Základní myšlenkou IŘR je jeho 

úplná implementace do organizačních procesů, minimalizace nárůstu 

administrativy, zapojení všech zaměstnanců a soulad se strategií a cíli organizace. 

Tyto cíle byly respektovány při tvorbě metodiky IŘR, stejně jako důleţitost důleţitá 

role člověka v procesu řízení rizik.  

   Na základě provedeného ověření navrţené metodiky v praxi byly pojmenovány 

přínosy ke zvýšení konkurenceschopnosti organizace, které jsou zpracovány 

v kapitole 6 Výsledky disertační práce. Ověření proběhlo ve 3 malých a středních 

organizacích. Jsou to právě malé a střední organizace, které jsou více náchylné ke 

krizím, coţ vyplývá z nedostatku kapitálu a zkušeností. Výsledky ověření metodiky 

IŘR v praxi ukázaly důleţitý fakt: ne vţdy mají organizace zájem o zavedení všech 

15 kroků IŘR najednou. Proto byla metodika IŘR rozdělena na 4 základní moduly. 

Tyto moduly mohou být zavedeny do organizací samostatně či v návaznosti 

jednotlivých kroků. Vyuţitím postupného zavádění formou jednotlivých modulů 

dojde k postupnému budování důvěry organizace v řízení rizik, ke sníţení finanční 

náročnosti v kratším časovém období a k zahájení aktivních rozhovorů na téma 

harmonizace rizik v organizaci. 

   Přestoţe právě harmonizace rizik s cíli organizace je povaţována za podstatný 

aspekt úspěšného řízení, nezabývají se organizace řízením rizik systematicky 

a často je řídí „intuitivně“ a „ad hoc“. Výsledky vlastního průzkumu ukázaly, ţe 

organizace stále ještě musí urazit velký kus cesty, aby byly schopny systémy řízení 

rizik plně vyuţít. Právě k přiblíţení teorie a praktického vyuţívání řízení rizik 

slouţí navrţená metodika IŘR, která je zpracována přehlednou a návodnou formou. 

Současně ověření metodiky v praxi potvrdilo, ţe vedení organizací řeší problémy, 

aţ v okamţiku, kdy nastanou. Rizika jsou převáţně řešena na provozní a nikoliv na 
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strategické úrovni. Tento přístup nedává organizacím prostor rizika vyuţít jako 

příleţitost, ale jsou pro ně spíše synonymem hrozby a potíţí, které musí řešit. Spíše 

neţ „prognostiky rizik“ se tak stávají pouze „hasiči rizik“. Organizace se tak 

připravují o moţnost strategického vyuţití rizik, které se systematickým řízením 

mohou stát příleţitostí. Hrozby a příleţitosti jsou dvě strany jedné mince. Jejich 

řízení je pak hlavním hnacím motorem moderní a úspěšné organizace.  

   Z makroekonomického pohledu jsou organizace, které rizika řídí, přínosem pro 

ekonomiku ve své připravenosti na krize trhů. Tyto organizace jsou pak stabilními 

kameny ekonomiky, budí důvěru investorů a trhů a jsou oporou pro své 

zaměstnance. Pro dlouhodobou úspěšnost a udrţení na trhu je důleţitá schopnost 

vyuţit vlastních předností. 

V oblasti řízení rizika v organizacích existují tři základní pravidla, jejichţ 

respektování umoţní řadu rizik odstranit či eliminovat na únosnou míru. Tato 

pravidla doporučují: 

 

Neriskujte více, neţ kolik si můţete dovolit ztratit! 

Neriskujte mnoho pro málo! 

Berte v potaz pravděpodobnost! 

 

   Protoţe se organizace s riziky setkávají v kaţdodenní praxi, nemá smysl před 

nimi zavírat oči a tvářit se, ţe neexistují. Rizika jsou součástí našeho ţivota a ve 

světě, kde jsou vztahy stále komplikovanější, se vyskytují čím dál častěji. Je třeba 

vnímat i slabé, někdy protichůdné signály z okolí k včasné identifikaci hrozeb a 

zabránit jejich přerostení v krizi. Proto je nutné, aby se organizace reálně rizikům 

postavily  a naučily se s nimi pracovat, tedy efektivně je řídit. 

   Na závěr bych uvedla citát, který shrnuje podstatu a základní důvody vzniku 

návrhu metodiky IŘR. 

 

„Veškerá ekonomická činnost je svou povahou vysoce riziková.“ 

Peter F. Drucker 
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POUŢITÉ ZKRATKY 
 

AS/NZS -  Australian Standard / New Zealand Standard 

Australský standard / Novozélandský standard 

ASPAR CZ -  Association of Insurance and Risk Management of  

the Czech Republic 

ČR  -  Česká Republika 

ČSÚ  - Český statistický uřad 

DoE  - Design of Experimets  

E&Y  -  Erst&Young 

EU  - Evropská Unie 

FERMA -  Federation of European Risk Management Associations 

FMEA  - Failure mode and effects analysis 

   Analýza moţných vad a jejich příčin 

FTA  - Fault Tree Analysis  

Analýza stromu poruchových stavů 

HAZOP -  Hazard and operability study 

   Identifikace a vyhodnocení rizik chemických procesů 

HDP  - Hrubý domácí produkt 

ISO  -  International Organisation for Standardisastion 

   Mezinárodní organizace pro standardizaci 

IŘR  -  Integrované Řízení rizik 

MS  - Microsoft 

MSK  - Moravskoslezský kraj 

MPSV  - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NATO  -  North Atlantic Treath Organisation  

Severoatlantická aliance 

OHSAS -  Occupational Health and Safety, ČSN EN ISO 18001 

Q  - Quarter – Kvartál - Čtvrtletí 

SMK  - Systém managementu kvality 

SW  - Software  

USA  -  Unated States of America – Spojené Státy Americké 
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