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1 ÚVOD 


Příručka implementace integrovaného řízení rizik 


(IŘR), (dále jen Příručka) byla zpracována v rámci 


doktorské disertační práce autorky jako konkrétní 


výstup vyvinuté metodiky. Tato příručka je určena 


uţivatelům metodiky IŘR v organizacích jako 


návod pro zavedení řízení rizik do organizace.  


Příručka byla připravena s vyuţitím řady jiţ 


existujících poznatků, norem, materiálů a 


dokumentů v oblasti řízení rizik. Jsou zde shrnuty 


zkušenosti se zaváděním systémů řízení kvality 


dle normy ISO 9001, optimalizace procesů, jak ve 


státní správě, tak v komerčních organizacích, a na 


základě těchto zkušenosti se zaváděním systémů 


řízení rizik. Metodika IŘR shrnuje poznatky 


z praxe a propojuje je s konkrétní potřebou řízení 


rizik. K vyuţití metodiky IŘR pro soukromé účely 


je nutno získat oprávnění k jejímu pouţití 


v podobě udělení licence autorkou.  


 


2 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY 


Účelem Příručky je poskytnout podrobný návod a 


vodítko pro implementaci metodiky preventivního  


IŘR jako jednoho z dalších efektivních systému 


řízení organizace. Cílem Příručky je pomoci 


v oblasti analýzy a řízení rizik v organizacích 


(identifikaci, měření, zvládání, monitorování a 


vykazování všech rizik apod.)   


Příručka je sestavena v obecné rovině tak, aby 


byla pouţitelná pro široké spektrum organizací. 


Dále tato metodika předpokládá racionální 


přizpůsobení implementace IŘR konkrétním 


podmínkám organizace. Tato Příručka si však 


neklade za cíl stát se učebnicí či odbornou prací 


v oblasti řízení rizik, ani vyčerpávajícím návodem 


pro řízení rizik v organizacích.  


 


3 VYMEZENÍ POJMŮ 


Riziko je událost, která můţe negativně ovlivnit 


schopnost organizace dosáhnout stanoveného 


cíle.  


Řízení rizik (ŘR) neboli Management rizik 


(z anglického Risk management RM) je 


disciplínou, která identifikuje, monitoruje a sniţuje 


výskyt rizik. Nejčastěji je tato technika řízení 


vyuţívána v organizacích zajišťující zisk, kde jsou 


aktivně řízeny procesy vedoucí ke splnění 


poţadovaného cíle (např. zisku).  


Řízení rizik se začalo pouţívat i ve veřejném 


sektoru a v organizacích nezajišťující 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 


provozujících vysoce rizikové činnosti (např. 


chemické závody, plynojemy, nakládání 


s nebezpečnými odpady apod.).  Dále se začíná 


vyuţívat i ve veřejném sektoru, např. při 


identifikaci a řízení rizik v infrastruktuře.  


Řízení rizik spočívá v systematické identifikaci, 


měření, zvládání, monitorování a vykazování 


všech významných rizik jednotným a 


integrovaným způsobem tak, aby byly pokryty 


všechny rizikové oblasti činnosti organizace.  


 


 


 


 


Další pouţité pojmy v této příručce jsou 


vysvětleny přímo v textu.  
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4 PŘEDMĚT METODIKY IŘR 


Pro efektivní řízení rizik je nutné mít stanovenou 


přiměřenou metodiku, která popisuje řízení rizik 


od počátečního strategického rozhodnutí, přes 


analýzu rizik v organizaci, zavedení plánu řízení 


rizik, jejich předcházení, neustálé monitorování 


stavu řízení rizik či případnému auditu.  


V této kapitole je uvedeno: 


- Určení metodiky IŘR. 


- Vstupy pro zavedení IŘR. 


- Způsob zavedení IŘR. 


- Délka implementace IŘR. 


- Výstup implementace IŘR. 


- Dokumentace IŘR. 


- Schéma metodiky IŘR. 


 


4.1 Určení metodiky IŘR 


Tato metodika implementace IŘR byla v praxi 


ověřena v organizacích charakterizovaných 


následovně: 


- ze ziskového sektoru, 


- velikost do 250 zaměstnanců,  


- řídící se českou legislativou,  


- fungující na procesním řízení (nikoliv na 


know-how jednoho pracovníka apod.),  


- bez omezení oboru či druhu podnikání,  


- neřešící momentální existenciální krizi 


(tedy neřešící „přeţití“ organizace), 


- kde je povaţováno řízení rizik manaţerem 


organizace jako součást strategického 


řízení organizace. 


Na základě poznatků ověření v praxi je metodika 


IŘR primárně určena organizacím s výše 


uvedenou charakteristikou. Není však nemoţné 


vyuţit metodiku IŘR v ostatních organizací. 


4.2 Vstupy pro zavedení IŘR  


Řízení rizika souvisí s mnoţstvím a kvalitou 


informací, které má organizace k dispozici. Platí, 


ţe čím více kvalitních a ověřených informací má 


organizace k dispozici, tím je nejistota 


rozhodování niţší a tím méně je i rizik. Dalším 


důleţitým faktorem úspěchu organizace je 


schopnost správně reagovat na změnu. Kaţdá 


změna provedená v organizaci je zákonitě 


spojena s určitou mírou rizika. Změny mohou být 


nahodilé či plánované. Cílem řízení rizik je 


minimalizovat nahodilé změny (tedy sníţení 


vzniku rizika) a změny plánovat, tedy řídit. 


4.3 Způsob zavedení IŘR  
 


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, odpovědnost za provedení je na 


těchto pracovnících. 


Partnerský přístup - analýzu a implementaci 


provádí pracovníci organizace pod metodickým i 


projektovým vedením dodavatelské společnosti či 


specialisty, odpovědnost je na dodavateli (externí 


specialista).  


Základním způsobem zavedení IŘR do 


organizace je týmová spolupráce specialisty 
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(externího nebo interního) a pověřeného 


Manaţera rizik v organizaci.  


 


Setkání k zavedení IŘR probíhá v pravidelných 


intervalech.  Ideální interval schůzky je minimálně 


2x měsíčně. Během setkání realizačního týmu: 


- se zpracují konkrétní úkoly k zavedení 


IŘR, 


- dojde k vyhodnocení úkolů  


- řeší se konkrétní problémy,  


- plánují se následné kroky,  


- určí se odpovědnosti, 


- určí se podoba výstupů, 


- stanoví se, jak se bude řešit situace 


zpoţdění či nemoţnosti splnění 


stanovených úkolů implementace IŘR. 


 


Na závěr kaţdého setkání realizačního týmu se 


sepíše Záznam z jednání.   


4.4 Délka implementace IŘR 


Doporučená délka zavedení IŘR do organizace je 


cca 5 - 10 měsíců v závislosti na připravenosti 


organizace, zapojení realizačního týmu a celkové 


sloţitosti organizačních procesů a z toho 


vyplývajících rizik. 


4.5 Výstup implementace IŘR 
 


Na výstupu implementace bude zavedený systém 


IŘR v podobě fungujícího systému, Směrnice 


IŘR, politika řízení rizik, cíle rizik, Jmenovací 


listina Manaţera rizik, Katalog rizik, Mapa rizik, 


Karta rizik, Zpráva o rizicích, atd.  


4.6 Dokumentace IŘR 
 


Součástí metodiky IŘR jsou formuláře a záznamy. 


Dokumentace IŘR je vedena zpravidla v 


elektronické podobě a je nedílnou součástí 


systému dokumentace metodiky IŘR. V rámci 


implementace IŘR se jedná zejména o tyto 


dokumenty:  


Směrnice o řízení rizik popisující zavedení IŘR a 


jeho fungování v organizaci. 


Politika řízení rizik s hlavními principy, příkazy a 


zákazy v řízení rizik.  


Jmenovací listina Manaţera rizik  


Seznam rizik 


Mapa rizik, jeţ eviduje manaţer rizik.  


Karta rizika, která je vedena o kaţdém riziku. 


Manaţer rizik karty eviduje.   


Zprávy o riziku zpracovává Manaţer rizik na 


základě informací od pracovníků a vedení 


organizace. Zpráva je vyhotovena minimálně 


jednou ročně.  


Další moţnosti skýtá elektronické zpracování 


dokumentů a systémy pro řízení toku 


dokumentů s pouţitím standardních formulářů v 


elektronické podobě, kde můţe být účinně 


vyuţíván jiţ zavedený systém uchovávání 


dokumentů v organizaci. 


4.7 Schéma metodiky  IŘR 


Metodika IŘR je rozdělena do 15 kroků. 


Jednotlivé kroky jsou začleněny do 4 tematicky 


ucelených modulů. Součástí Příručky je popis 


kaţdého kroku. 


 


 


 


 


  


  


  


  


  







 


      66  


4.8 Grafické schéma metodiky IŘR 
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Obr. č.1:  Procesní schéma navržené metodiky implementace IŘR. 
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((čč..  ffoorrmmuulláářřee))  
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5     MODULÁRNÍ ČLENĚNÍ IŘR


Nadefinovaných 15 kroků bylo tematicky 


seskupeno do 4 modulů. Moduly je moţno pouţít 


(implementovat) také samostatně dle potřeb 


organizace.  


I. Modul evaluace řízení rizik 


II. Modul integrovaného řízení rizik (IŘR)  


III. Modul interního auditu IŘR 


IV. Modul vzdělávání v oblasti řízení rizik 


 


I. Modul evaluace řízení rizik 


Tento modul slouţí k úvodnímu ohodnocení 


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. V tomto modulu jsou seskupeny 


kroky číslo 1 a 2, jako hlavní kroky. Doprovodně 


také kroky 3, 4 a 5 jako součástí zprávy a předání 


výsledků. 


 


II. Modul integrovaného řízení rizik (IŘR)  


Modul integrace je z celého systému 15 kroků 


implementace IŘR nejdůleţitější a časově 


nejdelší. V tomto modulu jsou seskupeny kroky č. 


3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 a 15 


 


 


III. Modul interního auditu IŘR 


V oblasti řízení rizik není provádění interních 


auditů zcela běţné ani ze strany poptávky, tedy 


organizací, ani ze strany nabídky. Interní audit 


pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, ţe 


přináší systematický metodický přístup k 


hodnocení a zlepšování účinnosti IŘR. V tomto 


modulu jsou nadefinovány kroky č. 12, 13 jako 


základní a následně krok 14 jako úzce 


související. 


 


IV. Modul vzdělávání v oblasti řízení rizik 


Tento modul zahrnuje veškeré vzdělávání 


zaměstnanců v oblasti řízení rizik. V tomto modulu 


jsou zahrnuty kroky č. 6 a 10 


Modul vzdělávání můţe následovat po některém 


z výše představených modulů či můţe stát 


samostatně bez návaznosti. Potřeby seznámení a 


vzdělávání zaměstnanců v oblasti implementace 


IŘR je jedním ze základních atributů dobře 


fungující organizace. V tomto kroku přitom nejde o 


záleţitost sloţitou a nákladnou (v porovnání 


s ostatními moduly), ale velmi potřebnou a 


nepostradatelnou. 


 


Jednotlivé kroky a jejich konkrétní náplň 


v modulárním vyuţití metodiky IŘR zůstávají 


nezměněny (viz schéma), 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. 


Jak je z popisu modulárního členění IŘR zřejmé, 


není vyloučeno provedení nejprve školení 


zaměstnanců a následně provedení interního 


auditu či evaluaci stavu řízení rizik.  
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IIIIII..  MMOODDUULL  


IINNTTEERRNNÍÍ  AAUUDDIITT  IIŘŘRR  


IIVV..  MMOODDUULL    


VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  VV  OOBBLLAASSTTII  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  


RRIIZZIIKK  


II..  MMOODDUULL  


  EEVVAALLUUAACCEE  ŘŘRR  


IIII..  MMOODDUULL  


IINNTTEEGGRROOVVAANNÉÉHHOO  


ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  RRIIZZIIKK  --  IIŘŘRR  


6     GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ 
MODULÁRNÍHO ČLENĚNÍ IŘR 


Moduly a jejich návaznost na proces IŘR 


v organizaci je moţno znázornit následovně: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I. Modul evaluace řízení rizik 


Je v Příručce znázorněn zelenou vstupní šipkou 


do procesu IŘR. V Příručce jsou pro lepší 


orientaci kroky tohoto modulu označeny 


piktogramem, viz níţe. Současně je v souhrnné 


tabulce příslušných kroků pouţita zelená barva. 


 


 


 


 


II.  Modul integrovaného řízení rizik (IŘR)  


Je označen jako jádro procesu implementace 


oranţovým středem. V Příručce jsou pro lepší 


orientaci kroky tohoto modulu označeny 


piktogramem, viz níţe. Současně je v souhrnné 


tabulce příslušných kroků pouţita oranţová barva. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Obr. č.2:  Procesní schéma navržené metodiky implementace IŘR. 


 


 


III. Modul interního auditu IŘR 


Je označen červenou šipkou, která směřuje ven. 


V Příručce jsou pro lepší orientaci kroky tohoto 


modulu označeny piktogramem, viz níţe. 


Současně je v souhrnné tabulce příslušných kroků 


pouţita červená barva. 


 


 


 


 


IV. Modul vzdělávání v oblasti řízení rizik 


Tento modul je znázorněn jako středový kruh 


obepínající samotný proces IŘR. V Příručce jsou 


pro lepší orientaci kroky tohoto modulu označeny 


piktogramem, viz níţe. Současně je v souhrnné 


tabulce příslušných kroků pouţita modrá barva. 


 


 


 







  


  


  


7 POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ METODIKY IŘR 


  


7.1 Vstupní 
sebehodnocení 
organizace 


 


Sebehodnocení řízení rizik v organizaci slouţí ke 


komplexnímu a systematickému posouzení 


hrozeb a příleţitostí organizace. Zjištění jsou 


urychlovačem, pohánějícím proces organizačního 


zlepšování směrem ke konkurenceschopnosti a 


zvyšující se kvalitou práce organizace.  


Sebehodnocení je realizováno formou dotazníků, 


který je po vytištění předán všem 


zainteresovaným stranám, kterých se řízení rizik 


týká (ideální varianta je všem zaměstnancům). 


Princip sebehodnocení je zaloţen na absolutní 


upřímnosti a vyjádření vlastního postoje bez 


úmyslu poškodit či vylepšovat postoje k rizikům.  


Respondenti jsou poučeni o délce dotazníku, 


systému otázek, způsobu odpovědí a nutnosti 


vyplnit všechny části. V případě neporozumění 


zadání je potřeba doplnit vysvětlením. 


Odpovědi na jednotlivé otázky jsou na škále: 


- ROZHODNĚ NE = není co hodnotit, 


- SPÍŠE NE = existují náznaky systému 


řízení rizik, ale není systematický a není 


písemně dokladován,  


- SPÍŠE ANO = v 50 % případů existuje 


nastavený systém řízení rizik, 


-  ROZHODNĚ ANO = je zřejmý 


systematický přístup a zlepšování. 


Vyplněné dotazníky jsou posbírány a zpracovány. 


Výsledek sebehodnotícího dotazníku je prvním 


krokem k odhalení míst pro další rozvoj 


organizace (příleţitostí), stejně jako oblastí, které 


mohou být slabým 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, popisem a 


analýzou silných stránek a oblastí pro zlepšení. 


 


Výsledkem toho prvního kroku je zjištění 


aktuálního stavu řízení rizik, jelikoţ některá 


mohou být řízena intuitivně, jiná vyplývající ze 


zákona či zavedeného systému v organizaci.   


 


Tento výsledek můţe být podpořen grafickým 


znázorněním pro v jednotlivé oblasti, coţ vede k 


lepší orientaci ve výsledcích. 


Vyhodnocení sebehodnocení


46,28571429
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Obr. č.3:  Ukázka grafického vyhodnocení sebehodnotícího 


dotazníku. 


  


  


  


  


  


  


Vstupy:  


Rozhodnutí vedení o provedení sebehodnocení 


v organizaci. 


Zodpovědná osoba:  


Vedení organizace 


Určený specialista (externí či interní) 


Záznamy:  


Sebehodnotící formuláře, testy, záznamy z rozhovorů 


apod. 


Výstupy:  


Sebehodnocení organizace (číslo formuláře 3) 


Vyhodnocení sebehodnocení (číslo formuláře 4) 


Zpracované výsledky sebehodnocení 


Zpráva ze sebehodnocení 


Grafy, tabulky, prezentace, apod. 
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7.2 Podrobná analýza 
současného stavu 
řízení rizik 


  


V případě, ţe organizace prošla vstupním 


sebehodnocením a rozhodla se pro další postup, 


je třeba, aby proběhla podrobná analýza stavu 


řízení rizik. Hodnocení musí proběhnout pod 


záštitou nezávislého specialisty, ať interního či 


externího, z důvodu nezaujatého pohledu na 


realitu řízení rizik v organizaci.  


Na základě společného setkání specialisty s 


managementem organizace se vyjasní, následují 


klíčové otázky: 


- Co je důvodem analýzy rizik? 


- Existuje již systém řízení rizik 


v organizaci? 


- Jaký druh výsledků vedení očekává? 


- Jakou konkrétní představu má vedení 


organizace o výsledcích? 


- Výběr způsobu spolupráce v  případě 


implementace IŘR? 


- Zda je vedení ochotno uvolnit zdroje, 


vybrané členy týmu a finance? 


Odpovědi jsou zaznamenány do Záznamu 


z úvodního jednání. 


Postup podrobné analýzy současného stavu 


řízení rizik v organizaci musí obsahovat tyto 


následující kroky: 


1) Rozhovory s vybranými zaměstnanci 


(zaloţené na metodě Delphi) - rozhovory 


s vybranými zaměstnanci, kteří jsou 


zodpovědní za hlavní procesy výroby či 


poskytování sluţeb v organizaci.  


2) Následuje sběr dat a získání informací 


pozorováním v praxi, např. vyuţitím 


metody snímkování dne, stínování 


činností, supervize apod. 


3) Zpracování analýzy - na základě 


provedeného sebehodnocení organizace, 


rozhovorů a vyvozených výsledků, které 


byly předány vedení organizace, dojde 


k aktuální analýze a konstatování stavu 


organizace v oblasti řízení rizik. Tato 


analýza je zpracovaná do podoby zprávy 


o současném stavu spolu s popisem 


silných, slabých míst, stejně jako 


potenciálních vnějších hrozeb a 


příleţitostí pro organizaci – metoda 


SWOT z pohledu nezávislého hodnotitele. 


4) Zpracování a interpretace zprávy - 


konkrétní podoba provedení podrobné 


analýzy závisí na velikosti organizace, 


mnoţství zaměstnanců, sloţitosti procesů 


a dalších faktorech. Dojde k sestavení 


předběţného Seznamu rizik, jejich 


pravděpodobnosti a vlivu dle vnímání 


zaměstnanců, příleţitostí a hrozeb, stejně 


jako silných míst. Zpráva je předána 


vedení organizace a je provedena její 


interpretace. Součástí zprávy by mělo být 


doporučení a seznámení následných 


kroků implementace řízení rizik. 


  


  


  


  


Vstupy: 


Vstupní jednání s vedením organizace 


Zodpovědná osoba: 


Vedení organizace 


Určený specialista (externí či interní) 


Záznamy:  


Záznam z úvodního jednání  


Metodiky: 


Metoda Delphi, rozhovory, SWOT analýza, snímkování 


dne, supervize apod. 


Výstupy:  


Úvod k analýze rizik (číslo formuláře 1) 


Záznam z úvodního jednání (číslo formuláře 2) 


Zpráva o rizicích (číslo formuláře 10) 


Prezentace výsledků aktuálního stavu řízení rizik 


v organizaci vedení organizace 


Návrh dalšího postupu a implementace IŘR. 
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7.3 Stanovení 
rizikové strategie 
organizace 


  


V tomto kroku navrhované metodiky je důleţité 


uskutečnění jednání mezi vedením organizace a 


specialistou (interního či externího) na analýzu a 


následnou implementaci integrovaného řízení rizik 


v organizaci za účelem definování konkrétních kroků 


implementace IŘR. 


Důleţitou součástí tohoto jednání je ujasnění si důvodů 


a odpovědí na otázky:  


- Jaká je současná riziková strategie 


organizace? 


- Existují již způsoby předcházení rizik? 


- Jaké budou následné kroky? 


- Jaká bude konkrétní podoba implementace? 


- Zda se bude implementace týkat celé 


organizace či pouze její části? 


-  Jaké jsou konkrétní procesy v organizaci? 


- Kdy započne realizace? 


- Vytvoření hrubého odhadu časové náročnosti 


a sestavení časového plánu? Atd. 


Na základě těchto otázek je nutno na tomto společném 


jednání je nutno ujasnit: 


- cíl, 


- způsob práce, 


- moţnosti organizace i experta, 


- pouţívané metody a metodiku, 


- sestavení týmu a jednotlivé role, 


- pravomoci a odpovědnosti všech v procesu 


zainteresovaných, 


- dekompozice náročného cíle do jednotlivých 


dílčích úkolů, 


- kontrolní body implementace IŘR, 


- způsob, obsah a frekvence zpráv podávaných 


vedení organizace, 


- termín zahájení zavedení IŘR, 


- informace o známých omezeních v organizaci, 


- vyjádření nákladů implementace IŘR, apod. 


Dochází tedy k ujasnění si očekávání, stručný popis a 


vnímání současného stavu a motivace v odhodlání 


systematicky rizika řídit. 


Je zapotřebí vybrat vhodný způsob implementace 


IŘR: 


Toto rozhodnutí můţe být ovlivněno velikostí 


organizace, zaměřením, finančními výsledky, apod. 


 


Volba strategie: 


Neformální přístup – intuitivní řízení rizik, 


nesystematické řízení rizik, stojící na osobě manaţera 


či majitele, který rozhoduje. 


 


Základní přístup – pouze pro základní zmapování a 


nastavení kroků. Slouţí jako praktická identifikace a 


doporučení další podrobné implementace IŘR. 


 


Podrobná analýza a řízení rizik – systematický přístup 


ke komplexnímu zavedení IŘR do všech sloţek 


organizace. Součástí je podrobná analýza, vytvoření 


scénářů, kvantitativní (finanční) vyjádření dopadů rizik, 


dlouhodobý charakter (v horizontu 5 a více let), vyuţití 


nástrojů analýzy a řízení rizik, pravidelná školení, 


monitorování a neustálé zlepšování. 


 


Kombinované řízení rizik – čerpá ze všech předem 


jmenovaných přístupů  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


Vstupy:  


Zpráva o stavu řízení rizik  


Zodpovědná osoba: 


Vedení organizace 


Pověřená osoba, specialista 


Záznamy:  


Záznam z jednání  


Výstupy: 


Záznam z jednání / činnosti (číslo formuláře 11) 


Organizační schéma (číslo formuláře 7) 


Protikrizová politika (číslo formuláře 8) 


Protikrizové cíle (číslo formuláře 9) 


Termín zahájení implementace 


Návrh implementace IŘR v konkrétních krocích 


Výběr přístupu a strategie implementace IŘR  
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7.4 Sestavení týmu 
implementace 
IŘR 


  


Pro úspěch implementace IŘR v organizaci je 


velmi důleţité nepodcenit sestavení 


implementačního týmu.  Tým by měl být tvořen 


odborníky ze všech oblastí organizace a jeho 


velikost závisí na velikosti organizace. U velkých 


organizací je moţné, aby kaţdý člen týmu jako 


odborník reprezentoval jednu konkrétní oblast, 


naopak u malých organizací členové týmu IŘR 


mají více rolí.  


Jednotlivé role v týmu, pravomoci a odpovědnosti 


musí být přesně definovány (včetně 


zastupitelnosti) tak, aby členové týmu byli jasně 


instruováni a plnili si své povinnosti.  


Práce v týmu zajišťuje lepší spolupráci členů, 


sdílení informací a znalostí, kombinování přístupů 


řešení, kontrolu, zpětnou vazbu apod. Významnou 


úlohu hraje různorodost profilů lidí.  


 


Vedoucím implementačního týmu za organizaci je 


Manaţer rizik, je jmenován vedením. U menších 


organizací je dobré, aby Manaţer rizik byl členem 


vedení organizace z důvodů znalostí 


strategických cílů organizace. 


 


   


Obr. č.4:  Pozice Manažera rizik. 


 


Kompetence Manaţera rizik - dobrá znalost 


organizace, produktů, sluţeb, znalost konkurence 


a poměrů na trhu, dále pak znalosti procesů, 


metod týkajících se finančního řízení, dobrá 


úroveň práce s PC, dobrá komunikace, schopnost 


řešit problémy, být flexibilní, schopnost 


spolupracovat v týmu, zvládání stresových situací, 


které z krizí vyplývají a základy vedení týmu.  


Osoby zapojené do implementačního týmu: 


Osoba Vztah k riziku nebo nebezpečí 


Manažer rizik 


(Risk manager) 


Osoba zabývající se organizací a IŘR 


v organizaci, zodpovídá za implementaci 


IŘR, jeho následné udrţování, pravidelné 


přehodnocování rizik a navrhuje následná 


opatření IŘR. 


Expert  


Osoba, od níţ se očekává slovní či 


číselně vyjádřený názor na otázky 


analýzy a řízení rizik z podhledu 


specializace experta. 


Analytik rizik  


(RA - Risk assessor) 


Osoba zabývající se především analýzou 


rizika, jehoţ hlavní práce je soustředěna 


na hodnocení rizik. 


Účastník rizika 


(Stakeholder). 


Osoba přímo ovlivněná rizikem nebo 


ovlivňující riziko. 


Nositel rizika 
Osoba, která nese náklady spojené 


s realizací rizika. 


Vlastník rizika 


(Risk owner) 


Osoba, u níţ se soustřeďuje odpovědnost 


za rizika; téţ „správce rizika“. 


Rozhodovatel o riziku 


Osoba, jeţ rozhoduje o opatřeních, 


jestliţe má informaci o nebezpečí a 


rizicích. 


Obr. č.5:  Popis osob zapojených do implementačního týmu. 


 


Tým by se měl pravidelně setkávat (např. v době 


příprav minimálně jednou za 2 týdny, v době 


zavedeného IŘR 1 x za měsíc), konzultovat 


situaci, rozdělovat konkrétní úkoly a následně 


pruţně reagovat na vyvstalou situaci v IŘR. 


 
Vstupy: 


Rozhodnutí vedení organizace 


Zodpovědná osoba: 


Vedení organizace  


Manaţer rizik 


Záznamy:  


Jmenovací listina Manaţera rizik (číslo formuláře 5) 


Pracovní náplň Manaţera rizik 


Výstupy: 


Sestavený tým  


Náplň práce (pozice, odpovědnosti, povinnosti, 


pravomoci) 


Záznam z jednání 
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7.5 Sestavení 
harmonogramu 
implementace IŘR 


  


Organizace má moţnost zvolit si přístup 


k implementaci, buď dodavatelský, vlastními 


silami či partnerský, viz krok 3. Ve všech třech 


případech spolupráce je však třeba vypracovat 


konkrétní plán a podrobný harmonogram prací. 


Z výše uvedených přístupů je partnerský přístup 


ve většině případů povaţován za optimální 


metodu spolupráce, proto na základě tohoto 


přístupu budou zpracovány veškeré postupy 


v následujících krocích.  


Metodickou analýzu a implementaci provádějí 


externí specialisté, kteří úzce spolupracují 


s implementačním týmem (viz krok 4), jehoţ členy 


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.   


Následuje vytvoření plánu a harmonogramu, 


s nímţ jsou všichni účastníci implementace 


prokazatelně seznámeni. 


Pro tento typ implementace IŘR je doporučeno 


setkání z důvodů zachování plynulosti provozu 


organizace a zároveň udrţení kontinuální 


implementace IŘR alespoň 1 x za 2 týdny 


v přesně dohodnutých termínech.  


 


Obsah schůzek implementačního týmu: 


- informování, co kaţdý z týmu udělal 


(kontrola úkolů), 


- na čem se právě pracuje, 


- jaké se řeší konkrétní problémy, 


- naplánování dalších kroků (zadání nových 


úkolů), 


- diskuse, apod. 


Důleţitou součástí je rozdělení jednotlivých úkolů, 


stejně jako jejich následná kontrola a záznam o 


splnění/nesplnění/odloţení/zrušení apod.  


Součástí harmonogramu je stanovení termínů, 


úkolů a odpovědností jednotlivých členů týmu. Je 


důleţité vytvořit si rezervu (20% celkového času) 


z důvodu potřeby flexibilně reagovat na aktuální 


změny.  


Při tvorbě harmonogramu je důleţité jeho reálné 


sestavení, respektující všechny zásady pro 


tvorbu harmonogramu: 


- vyjmenovat všechny činnosti, 


- vyznačit návaznost a propojení, 


- vyznačit začátek aktivit, 


- zachytit průběh aktivit, 


- stanovit milníky, 


- vyznačit předpokládaný konce aktivit, 


- určit náročnost zdrojů, 


 


Pouţité metody:  Ganttův diagram – návaznosti 


a posloupnost kroků, MS Excel, MS Project apod. 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Vstupy: 


Sestavený implementační tým 


Návrh implementace IŘR v konkrétních krocích 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik 


Záznamy:  


Záznam z jednání  


Harmonogramu konkrétních kroků implementace IŘR 


Výstupy: 


Harmonogram prací (termíny, milníky apod.) 


Zapojení týmu 


Kontrolní list (číslo formuláře 21) 
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7.6 Úvodní školení 
zaměstnanců k 
implementaci IŘR 


  


Potřeby vzdělávání zaměstnanců v oblasti 


implementace IŘR je jedním ze základních 


kamenů úspěšného zavedení IŘR.  


Při realizaci tohoto kroku je důleţité si 


uvědomit:  


- Co je cílem úvodního školení?  


- Kdo je cílová skupina?  


- Jaká je časová náročnost školení bez 


zásahu do plynulosti chodu organizace? 


Základní cíle školení: 


- seznámení zaměstnanců se současným 


stavem řízení rizik v organizaci, 


- představení rozhodnutí managementu, 


- představení způsobu implementace IŘR – 


(v případě dodavatelského, pak 


představení externí specialisty, jejich role, 


povinnosti a odpovědnost), 


- představení implementace a metodiky 


IŘR v  organizaci, 


- představení sestaveného týmu 


implementace IŘR (jmenovitě), 


- představení harmonogramu prací 


implementace IŘR (konkrétní termíny), 


- omezení a úkoly, vyplývající pro 


zaměstnance, 


- výhody plynoucí z IŘR pro organizaci jako 


celek, 


- výhledy do budoucna, 


- motivování zaměstnanců k implementaci 


IŘR. 


Cílovou skupinou jsou v ideálním případě 


všichni zaměstnanci. Ve větších organizacích 


není moţné všechny zaměstnance proškolit 


najednou, je nutné provést školení směrem ze 


shora dolů po organizační úrovni. Jednotliví 


vedoucí mají za povinnost informovat své 


podřízené o připravované implementaci IŘR. 


Celková doba školení by neměla mít vliv na 


plynulost chodu organizace. Minimální 


doporučená délka jsou 3 hodiny, maximální 


rozsah není omezen, přesto není doporučeno 


přesáhnout 8 hodin.  


Metodika rozdělení do školených skupin:  


- ze stejného oddělení, 


- z různých oddělení, 


- zvlášť vedoucí a podřízení, 


- společné promíchání vedoucích a 


podřízených, 


- úplné promíchání pracovníků organizace. 


Navrhované metody pouţité při školení: 


brainstorming, diskuse, případové studie, hraní 


rolí, prezentace, výklad, práce ve skupinách atd. 


Navrhované pomůcky: 


společná místnost, PC, dataprojektor, flipchart, 


tabule apod. 


Návrh obsahu: 


Obsah odpovídá cíli a účelu. Jako námět můţe 


poslouţit Návrh harmonogramu, viz strana 17. 


Důleţité je, aby došlo k praktické identifikaci, 


ohodnocení a návrhu řešení IŘR přímo od 


zaměstnanců.  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vstupy: 


Potřeba seznámení a tréninku zaměstnanců 


 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik 


 


Záznamy:  


Harmonogram školení 


Obsah školení 


Prezenční listina 


 


Výstup: 


Prezenční listina 


Proškolení zaměstnanci 


  







 


      1166  


7.7 Risk Assessment 
(RA) 


  


Risk assessment (RA, Hodnocení rizik) pomáhá 


organizacím ke stanovení úrovně rizik a jejich 


řešení na přijatelnou úroveň. Lze ho popsat jako 


integrovaný systém řízení ochrany proti 


vzniku rizik, kdy probíhá kvantitativní nebo 


kvalitativní hodnocení rizika spojeného s 


konkrétní situací.  


Pro vyjádření rizik a jejich dopadu na organizaci 


je důleţitá konkretizace a kvantifikace rizika, 


nejpřínosnější vyjádření je v jednotkách příslušné 


měny (např. Kč, €, USD).  


Jedná se o 3 základní podkroky:  


1. Identifikace rizik (hrozeb, nebezpečí) - určit 


kvalitativní charakter hrozeb (ztráta trhů, 


zákazníka, újma na zdraví, odcizení know-


how, chemické látky, záření, hluk, atd.) 


2. Ohodnocení – kvantifikace. 


3. Analýza rizik  


4. Zpráva z RA 


 


1. Identifikace rizik 


Cílem tohoto kroku je sestavení „Seznamu rizik“, 


která mohou organizaci a její chod ohrozit. Je 


důleţité si poloţit otázky typu:  


- Jaké jsou základní oblasti organizace, kde 


vznikají rizika? 


- Co se může stát? Jak a proč k tomu může 


dojít? (tj. seznam moţných příčin a scénářů).  


 


Je důleţité zjistit, zda vzniklé riziko je rizikem 


subjektivním či objektivním, zda je to riziko 


vnější či vnitřní.  


- Co vznik rizika ovlivňuje?  


- Je organizace schopna vznik rizika ovlivnit?  


- Do jaké míry je riziko možno přesně 


kategorizovat?“  


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. 


  


2.  Ohodnocení rizik 


K tomu, aby mohla být ohodnocena potenciální 


rizika, je dobré zodpovědět 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 posouzení vlivu rizik na 


organizaci hodnotitelem?  


 


Z hlediska ohodnocení rizik jsou rozhodující 


v navrhované metodice implementace IŘR tyto 


faktory: 


 


R  míra rizika  


P pravděpodobnost (četnost)  


D očekávaný dopad (ztráta) 


 


 


R = D x P 


 


 


Obecně neexistuje ţádný způsob stanovení 


přesné výše dopadu rizika. Výchozí by měla být 


historická data, expertní odhad, prognózování 


apod. Zároveň je zapotřebí, aby metodika odhadů 


byla dostatečně průkazná a konzistentní. 
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SSlloovvnníí  oozznnaaččeenníí  


pprraavvdděěppooddoobbnnoossttii  


((PPLL))  


ČČeettnnoosstt  vvýýsskkyyttuu  


rriizziikkaa    


vv  lleetteecchh  


RRooččnníí  


pprraavvdděěppooddoobbnnoosstt  


((%%))  


ČČaassttéé  JJeeddnnoouu  zzaa  22  rrookkyy  5500  %%  ((00,,55))  


OObbččaassnnéé    JJeeddnnoouu  zzaa  33  rrookkyy  3333  %%  ((00,,3333))  


PPrraavvdděěppooddoobbnnéé    JJeeddnnoouu  zzaa  1100  lleett  1100  %%  ((00,,11))  


ZZřřííddkkaakkddyy    JJeeddnnoouu  zzaa  3333  lleett  33  %%  ((00,,0033))  


NNeepprraavvdděěppooddoobbnnéé    JJeeddnnoouu  zzaa  110000  lleett  11  %%  ((00,,0011))  


Obr. č.6:  Kvalitativní následky. Zdroj: ONR 49002-1 Příloha B 


 


SSlloovvnníí  


oozznnaaččeenníí  


ddooppaadduu  rriizziikkaa  


((DD))  


OOzznnaaččeenníí  ddooppaadduu  


rriizziikkaa  


UUkkaazzaatteell  „„RRiisskkoovvaatt  


vvllaassttnníí  kkůůžžíí““  


KKaattaassttrrooffiicckkéé    


RRiizziikkoo  „„ssppoottřřeebbuujjee““  zziisskkyy  


nněěkkoolliikkaa  lleett  aa  mmáá  nneeppřříízznniivvýý  


nnáásslleeddeekk  pprroo  kkaappiittááll  


oorrggaanniizzaaccee..  


SSmmrrtt  


KKrriittiicckkéé  
RRooččnníí  zziisskkyy  jjssoouu  zznniiččeennyy  


rriizziikkeemm..  


ZZrraanněěnníí  ss  ttěěžžkkýýmmii  ttrrvvaallýýmmii  


nnáásslleeddkkyy  


PPrrůůmměěrrnnéé  
RRooččnníí  zziisskkyy  jjssoouu  jjaassnněě  


oommeezzeennyy  rriizziikkeemm..  


ZZrraanněěnníí  ss  mmíírrnnýýmm  ttrrvvaallýýmm  


ppoošškkoozzeenníímm  


MMéénněě  vvýýzznnaammnnéé  


NNáásslleeddkkyy  rriizziikkaa  jjssoouu  mméénněě  


vvýýzznnaammnnéé,,  ppřřeeddssttaavvuujjíí  


ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  rroozzppooččeett,,  aallee  vvee  


sskkuutteeččnnoossttii  nneemmaajjíí  vvlliivv  nnaa  


rrooččnníí  ffiinnaannččnníí  vvýýkkaazzyy..  


ZZrraanněěnníí  ss  ddooččaassnnoouu  aabbsseennccíí  vv  


pprrááccii    


ZZaanneeddbbaatteellnnéé    


NNáásslleeddkkyy  rriizziikkaa  jjssoouu  ttaakk  mmaalléé,,  


žžee  nneeppřřeeddssttaavvuujjíí  žžááddnnýý  


ppoožžaaddaavveekk  nnaa  rroozzppooččeett..  


ZZrraanněěnníí  bbeezz  aabbsseennccee  vv  pprrááccii  


Obr. č.7:  Kategorie četnosti a roční pravděpodobnosti. Zdroj: ONR 


49002-1 


Riziko většinou neexistuje izolovaně, ale obvykle 


se vyskytují různé kombinace rizik, které mohou 


ve svém dopadu nepříznivě ovlivnit průběh rizika 


(chod organizace). Vzhledem k mnoţství rizik je 


třeba určit priority z pohledu jejich dopadu a 


pravděpodobnosti výskytu a zaměřit se na klíčové 


rizikové oblasti.  


33..    AAnnaallýýzzaa  rriizziikk    


Cílem analýzy rizik je strukturovat identifikovaná 


rizika např. formou přehledné tabulky. Pro určení 


závěrů vyjádření významnosti rizika je výhodné 


vyuţít statistických metod. V případě dvou- 


faktorového hodnocení rizik je třeba provést 


součin zjištěné pravděpodobnosti vzniku rizik a 


jeho výše dopadu.  


Po zváţení následků a pravděpodobnosti 


jednotlivých rizik, uvedených v Seznamu rizik by 


mělo být moţné identifikovat hlavní rizika, která 


vyţadují podrobnější analýzu. Celkový význam 


rizika pro organizaci lze 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 následující tabulce, která je 


sestavena ve shodě orientací os v Mapě rizik:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Obr. č.8:  Vytvoření Mapy rizik propojením pravděpodobnosti a 


dopadu rizika.  


 


PPrraavvdděěppoodd


oobbnnoosstt  


vvzznniikkuu  


rriizziikkaa    


ČČaassttéé  ((5500%%))  
          


OObbččaassnnéé  


((2200%%))    


              


PPrraavvdděěppooddoobb


nnéé  ((1100%%))  


          


ZZřřííddkkaakkddyy  


((33%%))    


          


NNeepprraavvdděěppoodd


oobbnnéé  ((11%%))    


              


  
ZZaanneeddbb


aatteellnnéé  


MMéénněě  


vvýýzznnaa


mmnnéé  


PPrrůůmměěrr


nnéé  
KKrriittiicckkéé  


KKaattaassttrr


ooffiicckkéé  


DDooppaadd  rriizziikkaa  


  KKaattaassttrrooffiicckkýý  


vvýýzznnaamm  


  KKrriittiicckkýý  vvýýzznnaamm  


  SSttřřeeddnníí  vvýýzznnaamm  


  MMaallýý  vvýýzznnaamm  


  ZZaanneeddbbaatteellnnýý  


vvýýzznnaamm  
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Mapa rizik je dvourozměrný graf vzájemných 


vztahů rizik v souřadnicích „pravděpodobnost“ a 


„dopad rizika“.  


Postup sestrojení Mapy rizik:  


- sestrojení osy x s označením „Dopad 


(významnost, výše škody) rizik“,  


- sestrojení osy y, kolmou na osu x, 


s označením „Pravděpodobnost vzniku rizik“, 


- důleţité je správné zvolení stupnice např. 


kvantitativní <0;10>, nebo kvalitativní způsob,  


- rozdělení osy x a y na 5 části,  


- 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 do 


vyčerpání všech identifikovaných a 


popsaných rizik v organizaci ze Seznamu 


rizik, 


- vznik Mapy aktuálně identifikovaných 


ohodnocených rizik v organizaci. 


 


Výstupem analýzy rizik je Karta rizika a podklady 


pro Zprávu 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.  


 


4. Zpráva o rizicích 


Zpráva o rizicích je podávána vlastníkem rizika 


souhrnně jednou ročně Manaţerovi rizik.  


Zpráva o rizicích obsahuje: 


1. Sumarizaci systému IŘR v organizaci.  


2. Seznam rizik včetně jejich hrozeb a 


příleţitostí. 


3. Stanovený systém kontroly. 


4. Třídění rizik. 


5. Zaměření, kde organizace potřebuje 


zaměřit své síly. 


6. Doporučení na ochranu a odstranění. 


7. Nutné výstupy v konkrétním podání pro 


management. 


8. Systém politiky. 


9. Seznam hrozeb, pravděpodobnost a 


dopady. 


10. Plán ochrany. 


 


Důleţité je seznámit vedení organizace se 


současným stavem rizik a implementace IŘR 


s vysvětlením a interpretací, jak se k výsledkům 


došlo a jaké jsou dopady. V tomto kroku je 


důleţitá „upřímnost“ a nezastírání faktů pro 


moţnost dalšího rozhodnutí vedení o 


následujících krocích a strategií. 


 


Vedení organizací se musí rozhodnout, jakou 


strategii k pojmenovaným rizikům zaujme.  


 


 
Vstupy: 


Znalosti konkrétních kroků implementačního týmu 


Pravidelná setkání, ohodnocení rizik a diskuse. 


 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik,  


Implementační tým 


Experti či specialisté 


 


Záznamy:  


Seznam rizik 


Tabulka ohodnocení rizik 


Mapa rizik  


Karta rizika 


Zpráva o rizicích 


 


Výstupy: 


Seznam rizik (číslo formuláře 15) 


Kniha hrozeb (číslo formuláře 14) 


Analýza rizik (číslo formuláře 16) 


Mapa rizik (číslo formuláře 17) 


Zpráva o rizicích (číslo formuláře 10) 
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7.8 Implementace IŘR 


  


V rámci tohoto kroku Manaţer rizik a 


implementační tým ve spolupráci se specialistou 


(externí či interní) provede zavedení IŘR. 


 


1. Alokace rizik 


2. Ošetření rizik  


3. Zbytková rizika  


4. Tvorba podkladů 


 


1.  Alokace rizik  


Alokace rizik představuje převedení odpovědnosti 


za následky rizik na jednu ze stran 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 určit místa 


vzniku, kanál šíření a místo dopadu rizika 


v organizaci či mimo ni.  


 


Převzetí rizika soukromým sektorem bude 


spojeno s cenovou přiráţkou, stejně jako u 


veřejného sektoru, který bude muset vynaloţené 


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, se 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, apod. 


 


2. Ošetření rizik 


Rizika s malým či zanedbatelným významem je 


moţné si ponechat neboli je akceptovat.  


Rizika se středním aţ kritickým významem by 


měla být dále rozdělena do dalších kategorií podle 


toho, zda je lze převést 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 ošetření rizik, které si organizace mohou 


vybrat k řízení rizikům. 


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:  


Strategie VYVAROVÁNÍ se riziku – zákaz 


vybraných rizikových aktivit a procesů. 


 


Obr. č.9:  Strategie vyvarování se riziku.Zdroj: E&Y 


 


Strategie UDRŢENÍ stávající míry rizik – 


akceptace rizika na stávající úrovni bez dalších 


aktivit 
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Obr. č.10:  Strategie udržení stávající míry rizika. Zdroj: E&Y 


 


Strategie REDUKCE rizika sníţením 


pravděpodobnosti neţádoucí událostí. 


 


Obr. č.11:  Strategie redukce rizika. Zdroj: E&Y 


 


Strategie PŘENOSU rizika – sníţení velikosti 


dopadu např. pojištěním 


 


Obr. č.12:  Strategie přenosu rizika. Zdroj: E&Y 


 


Strategie VYUŢITÍ rizika, alias příleţitosti – 


vyuţití cenových rozdílů k nákupu komodit na 


daném trhu s cílem jejich okamţitého prodeje na 


trhu jiném (arbitráţ) 


 


Obr. č.13:  Strategie využití rizika. Zdroj: E&Y 


 


Nepřijatelná úroveň rizika vyţaduje zastavení 


probíhajícího procesu a přijetí opatření ke sníţení 


rizika. Je-li riziko přijatelné a přitom nikoliv 


bezvýznamné a potenciál zisku je značný, 


následuje vypracování plánu preventivních 


opatření za účelem jeho redukce.  


 


3. Zbytková rizika  


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.  


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 vyjadřovaly 


opravdu jen pro zbylá rizika. 


 


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. 


 Jakákoli forma komunikace s bankami 


prostřednictvím internetu přináší klientům 


zbytkové riziko poškození.  


 Elektrotechnické obory řeší zbytková 


rizika u zařízení nízkého napětí a 


bezpečnosti.  


 Apod. 


 


 


 







 


      2211  


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.) 


 


4. Tvorba podkladů  


Jako neoddělitelná součást implementace IŘR 


jsou následující podklady: 


Kontrolní list – záznam aktivit IŘR. Tyto aktivity 


se následně kontrolují. Při vzniku potřeby nové 


aktivity je do listu připsána. 


Mapa procesů – v organizaci jsou zmapovány 


procesy včetně IŘR v organizaci. 


Organizační schéma organizace – pokud 


organizace nemá zpracované schéma, je důleţité 


pro pochopení vztahů a organizačního uspořádání 


jej sestavit. 


Protikrizová politika – oficiální deklarace 


organizace, hlásící se k principům IŘR, kde jsou 


jmenovány hlavní zainteresované strany a postoj 


organizace k řízení rizik. 


Protikrizové cíle – na základě obecné 


Protikrizové politiky je kaţdoročně sestaven 


seznam konkrétních cílů na dané období v oblasti 


rozvoje IŘR. 


Jmenovací listina Manaţera rizik -  oficiální 


jmenování některého ze zaměstnanců do této 


role. Součástí mohou být i s funkcí související 


povinnosti, práva a odpovědnosti. 


Sestavení týmu a jejich odpovědnosti, četnost 


jejich setkání a obsahu setkáních. 


Seznam rizik – vypracovaný seznam rizik na 


základě RA. Zpravidla se definuje rozsah cca 50 - 


100 všech rizik dle velikosti organizace. 


Mapa rizik - u cca 30 rizik – identifikace a měření 


rizik. 


Karta rizika – rizika, jeţ jsou v Mapě rizik 


označena se střední, vyšší a nejvyšší rizikovostí, 


jsou dále podrobněji rozpracována do jednotlivých 


karet, kde se volí strategie ošetření, příčiny apod. 


Zpráva o rizicích – po provedení vstupní analýzy, 


po provedení RA. 


Krizový plán – sestavení plánu pro 


identifikovanou krizi.  


Havarijní plány zmapování a popis havarijních 


situací v organizaci. 


Směrnice IŘR – souhrnný popis postupů, termínů 


a procesů IŘR v organizaci. 


Dokumentace systému řízení rizik je vedena 


zpravidla jak v papírové, tak v elektronické 


podobě a je nedílnou součástí systému řízení 


rizik.  


  


  


Vstupy: 


Mapa rizik 


Zpráva o rizicích 


Seznam rizik 


Znalosti konkrétních kroků implementačního týmu,  


Ohodnocení rizik a diskuse. 


 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik 


Implementační tým 


Experti, specialisté 


 


Záznamy:  


Kontrolní list  


Mapa procesů 


Organizační schéma organizace 


Protikrizová politika 


Protikrizové cíle 


 


Výstupy: 


Karta rizika (číslo formuláře 18) 


Mapa procesů (číslo formuláře 6) 


Směrnice IŘR (číslo formuláře 20) 
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7.9 Průběžná 
realizace 
plánovaných opatření IŘR 


  


Na základě RA, implementace a připravení 


potřebných podkladů je v tomto kroku potřeba 


samotného pořízení záznamu, ale hlavně 


uskutečnění konkrétních kroků vedoucích 


k ošetření rizik. 


Strategie VYVAROVÁNÍ se riziku  ––  úplně 


vyloučit riziko (nepodstupovat, např. upuštění od 


aktivit, které generují riziko, coţ je moţné jen v 


tom případě, ţe se nejedná o klíčové nebo 


zákonné aktivity).  


Strategie UDRŢENÍ stávající míry rizik  ––  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).    


Strategie REDUKCE rizika sníţením 


pravděpodobnosti neţádoucí událost – aktivní 


ošetření, aktivní řízení rizika (např. zavedení 


dodatečných kontrol apod.) 


Strategie PŘENOSU rizika – sníţení velikosti 


dopadu např. pojištěním. Z hlediska kupujícího je 


nejlepší pojistit se v situaci, kdy je 


pravděpodobnost ztráty nízká a moţná „tvrdost“ 


vysoká. Proto řada organizací pojišťuje budovy 


(proti poţáru, nepříznivým vlivům, atd.) a jiné 


poměrně drahé investice (nákup, odpovědnost za 


výrobek a sluţbu, zdraví, apod.)  


Nejméně výhodné pojištění (z hlediska kupujícího) 


je takové, kdy je velikost potenciální ztráty nízká a 


pravděpodobnost ztráty vysoká. V této situaci se 


jeví jako nejvýhodnější cesta prevence 


(protiopatření vůči riziku) a sníţení této 


pravděpodobnosti. 


 


Strategie VYUŢITÍ rizika, alias příleţitosti – 


vyuţití cenových rozdílů k nákupu komodit na 


daném trhu s cílem jejich okamţitého prodeje na 


trhu jiném (arbitráţ). 


 


Organizace by v rámci implementace IŘR měla 


budovat svůj vlastní Seznam rizik, jejich příčin, 


pravděpodobností, způsobů řešení a výsledků. 


Tyto informace mohou poslouţit v dalším období 


jako podklad pro přesnější expertní odhad jiných 


rizik, které mohou být v analogii s předešlým 


rizikem.  


Současně je nezbytné zaznamenávat vazby mezi 


riziky a případně změny dopadu a 


pravděpodobnosti při řízení jiného rizika 


s dopadem na ostatní. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


  


  


Vstupy: 


Mapa rizik  


Zpráva o rizicích,  


Seznam rizik 


Znalosti konkrétních kroků implementačního týmu,  


 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik  


Implementační tým 


Experti, Specialisté 


 


Záznamy:  


Karta rizika (číslo formuláře 18) 


Směrnice IŘR (číslo formuláře 20) 


 


Výstupy: 


Mapa rizik cílová (číslo formuláře 19) 
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7.10 Krizové scénáře a 
krizový trénink 
zaměstnanců 


  


Součástí implementace IŘR a realizace 


plánovaných opatření je i vytvoření Krizového 


plánu (KP) organizace. Tento plán by měl 


obsahovat: 


- Úvod 


- Krizový tým a kontakty 


- Postup při řešení krizové situace 


- Podpůrné informace 


- Plán krizové komunikace 


- Přílohy 


- Prohlášení 


- Školení 


- Nácvik  


Řešení krizové situace musí být v souladu 


s legislativou České republiky. Součástí KP 


musí být popis řešení vzniklé situace, stejně jako 


konkrétní jména s kontakty na osoby, které jsou 


členy krizového týmu. V případě potřeby externí 


spolupráce (hasiči, firmy odstraňující následky, 


likvidace odpadů apod.) pak i jejich kontakty. 


Organizace musí mít označení, kde jsou únikové 


východy, uloţení nebezpečného materiálu, místo 


záloţního zdroje, uloţení klíčů apod.  


Pokud je třeba ke KP další potřebné informace 


(např. instrukce pro členy krizového týmu, 


schémata, struktura apod.), je důleţité je přiloţit. 


Součástí tvorby KP musí být i trénink 


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 osoba zodpovědná 


za trénink, jeho periodické opakovní, zajištění 


účasti zaměstnanců a obsah krizového tréninku 


dle aktuálních potřeb organizace.  


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 funkčnosti a 


aktuálnosti Krizových plánů organizace.  


Základním cíle krizového tréninku: 


- praktické seznámení s Krizovými plány, 


- praktický nácvik krizové situace, 


- aktualizaci nastavených Krizových plánů, 


- rozvoj dovedností zaměstnanců při krizovém 


jednání,  


- zvýšení psychické odolnosti zaměstnanců 


(přepadení, havárie, poţár, únik dat, apod.), 


- zvýšení úroveň bezpečnostního povědomí 


zaměstnanců.  


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 školení proběhlo na celém 


oddělení. Ovlivňujícím faktorem je velikost 


organizace, přístup zaměstnanců, mnoţství 


procesů, Krizových plánů a jejich propracovanost, 


ochota středního managementu a samotná 


připravenost krizového tréninku.  


Metodika: praktická zkušenost, brainstorming, 


diskuse, výklad, práce ve skupinách atd. 


 Vstupy: 


Potřeba vytvoření Krizového plánu 


Legislativa ČR 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik 


Záznamy:  


Krizový plán (KP) 


Výstupy: 


Krizový plán (KP) (číslo formuláře 12) 


Prezenční listina (číslo formuláře 12) 


Záznam průběhu krizové situace (číslo formuláře 13) 
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7.11 Zkušební provoz 
implementovaného 
IŘR 


 


Tento krok zahrnuje zkušební povoz IŘR, kdy 


dojde k ověření nastavených kroků a jejich 


pouţitelnosti v praxi. Jde o poslední krok v etapě 


v rámci modulu II. Implementace IŘR.  


Po dobu minimálně 6 měsíců by mělo dojít 


k praktickému prověření účinnosti IŘR a realizace 


opatření. 


 


Účel prováděného zkušebního provozu 


spočívá zejména:  


- v potřebě seznámit zaměstnance 


s nastaveným systémem řízení rizik 


v reálném fungování organizace, 


- ve zjištění vad a nedostatků, které se 


neprojevily při implementaci IŘR, 


- v dosaţení plynulého, ustáleného, 


hospodárného a spolehlivého provozu 


v souladu s nastaveným systémem IŘR, 


- v zabezpečení všech ostatních podmínek, 


nutných k úspěšnému absolvování interního 


auditu IŘR a případného certifikačního auditu 


třetí stranou. 


 


Zásadní otázka zkušebního provozu je v ověření 


nastavení organizace, připravenosti a dalšího 


doladění systému k internímu auditu. 


Vstupy: 


Mapa rizik – návrh ošetření 


Zpráva o rizicích, Seznam rizik 


Znalosti konkrétních kroků implementačního týmu, 


ohodnocení rizik a diskuse. 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik 


Záznamy:  


Práce se záznamy do existujících formulářů 


Potřebné záznamy 


Kniha hrozeb 


 


Výstupy: 


Informace o fungování zavedeného IŘR 
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7.12  Příprava a 
provedení interního auditu IŘR 


 


Hlavním cílem interního auditu IRŘ je shoda s 


realitou. Ze zákona jsou obdobou interních auditů 


kontroly prováděné Inspektorátem bezpečnosti 


práce, Hasičským sborem, Odborem ţivotního 


prostředí apod. Tyto kontroly mají za úkol 


sledovat plnění zákonných poţadavků na 


bezpečnost v okamţik kontroly. Na rozdíl od toho 


interní audit IŘR má za úkol sledovat změny 


v čase, minulý i budoucí vývoj a plnění 


stanovených podmínek.  


 


Zásady provedení interního auditu IŘR 


v organizaci: 


- nezávislost interního auditu - plánování i 


příprava auditu, prověřování a vyhodnocení 


procesů IŘR, příprava a předání zprávy o 


vykonaném auditu, 


- úplný a neomezený přístup ke všem 


činnostem, které podléhají internímu auditu, 


souvisejícím činnostem, informacím, 


záznamům, veřejným prostředkům a 


zaměstnancům, 


- bezúhonnost, která je při výkonu interního 


auditu základem důvěryhodnosti, 


- dosaţení vysoké úrovně profesionální 


objektivity při shromaţďování, hodnocení a 


podávání informací, 


- kompetentnost, představující potřebné 


vědomosti, dovednosti a zkušenosti 


uplatňované při výkonu interního auditu. 


 


Příprava interního auditu je zaloţena na 


vypracovaném Programu interního auditu IŘR, 


který je zaloţen na kaţdoroční vyhodnocení rizik.   


Na základě vyhodnocení rizik zajišťuje interní 


auditor tvorbu plánu interního auditu v souladu s 


cíli organizace a jejími potřebami a stanoví 


prioritní činnosti interního auditu. Interní auditor 


musí audity plánovat způsobem, který zaručí, ţe 


budou provedeny hospodárně, efektivně, účelně a 


v předepsanou dobu.  


Roční plán auditů IŘR – definuje oblasti činnosti 


organizace, které budou auditované v 


následujícím kalendářním roce, obsahuje: 


- rozpis 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 


Program interního auditu IŘR obsahuje: 


- vyhodnocení potřeb auditu - určuje věcné 


zaměření auditů 


- cíl auditu 


- datum konání IA IŘR 


- stanovení priorit auditů 


- konkrétní program auditu. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vstupy: 


 


Formulářový návrh:  


záznam z jednání 


Riziková strategie organizace 


 


Zodpovědná osoba: 


 


Výstup: 


  


Vstupy: 


Roční plán interních auditů IŘR 


Oznámení o provedení IA IŘR 


Směrnice o interním auditu IŘR 


 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik 


Interní auditor 


 


Záznamy:  


Plán interního auditu IŘR,  


Roční plán auditů IŘR,  


 


Výstupy:  


Směrnice interního auditu IŘR (číslo formuláře 22) 


Roční plán interního auditu IŘR (číslo formuláře 23) 


Program interního auditu IŘR (číslo formuláře 24) 
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7.13 Analýza výsledků 
interního auditu IŘR 


 


Výsledkem provedeného interního auditu IŘR je 


Protokol z interního auditu IŘR. Tento protokol 


je komplexní auditorskou zprávou, která je 


předána vedení organizace. Zpráva písemně 


shrnuje posudek auditora na auditovanou oblast 


řízení rizik. Výsledky, uvedené v protokolu, musí 


být předány vedení organizace.  


 


Zásady vypracování protokolu: 


- objektivnost a nezávislost zjištění 


vykonaného auditu, 


- srozumitelnost a přesnost formulace zjištění 


z auditu, která vylučuje moţnost 


dvojznačného výkladu,  


- dokumentace způsobu hodnocení a měření 


chybovosti a odchylnosti od předepsaného 


stavu očekávání, 


- konstruktivnost, která zahrnuje především 


reálnost doporučení z hlediska jejich dopadů, 


- efektivnost a účelnost činnosti organizace. 


 


Zjištění z auditu interního auditu IŘR jsou 


výsledkem procesu prověřování a vyhodnocení 


zjištěných skutečností v porovnání s objektivně 


stanovenými kontrolními kritérii. 


 


Protokol o zjištěních z interního auditu IŘR musí 


být zpracován takovým způsobem, aby mohl 


slouţit jako podklad vedení organizace při řízení a 


dosahování stanoveného cíle.  


 


Před předáním protokolu zajistí interní auditor 


projednání zjištění z interního auditu IŘR, 


navrhovaných doporučení, náprav zjištěných 


nedostatků za řízení auditované činnosti s 


odpovědným zaměstnancem.  


 


 


Zjištění závaţných nesrovnalostí, závad, 


hrozeb či zanedbání, nalezená interním auditorem 


v průběhu interního auditu IŘR, obzvláště 


vyţadují-li okamţitá řešení, musí být neprodleně 


ústně nebo písemně oznámena vedení 


organizace. 


 


Vyjádřil-li vedoucí zaměstnanec odpovědný za 


auditovanou činnost nesouhlas s obsahem části 


zprávy z interního auditu, vedení přijme opatření k 


odstranění zjištěných nedostatků a navrhovaných 


změn. V případě zjištění plošných nebo 


systémových nedostatků musí být provedena 


aktualizace vnitřních předpisů v organizaci. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vstupy: 


Provedený interní audit IŘR 


Závěrečná zpráva o zjištěních z IA IŘR 


Zodpovědná osoba: 


Interní auditor IŘR 


 


Záznamy:  


Záznam z interního auditu IŘR 


 


Výstupy:  


Zpráva z interního auditu IŘR (číslo formuláře 25) 
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7.14 Následná opatření a 
modifikace IŘR 


  


Jedná se o doporučení a opatření vedoucích k 


odstranění zjištěných nedostatků a doporučení ke 


zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému 


IŘR.  


Předcházení nebo zmírnění zjištěných rizik interní 


auditor podle svého uváţení zařazuje uvedená 


doporučení, která se mohou týkat i úpravy 


nastaveného IŘR (úprava podpůrných materiálů, 


formulářů, potřeba nových záznamů, praktické 


označení únikových východů, pojištění, apod.) 


 


Vedení organizace přijme ke zjištění z protokolu 


stanovisko a rozhodne o dalších příslušných 


opatřeních, která povaţuje za nezbytná. Stejně 


postupuje vedení v případech, kdy ho interní 


auditor upozorní na skutečnost, ţe na základě 


interního auditu nebyla dosud přijata příslušná 


opatření. 


 


Interní auditor, který vykonal audit, se musí v 


rámci časového limitu, určeného v ročním plánu 


ujistit, zda zjištěné nedostatky byly řádně 


odstraněny, anebo probíhá realizace přijatých 


opatření. 


 


Stav nastaveného systému IŘR je vţdy 


vyhodnocován Manaţerem rizik, který podá 


zprávu vedení organizace o následujících krocích. 


 


 


  


  


  


Vstupy: 


Závěrečná zpráva o provedení IA IŘR 


 


Zodpovědná osoba: 


Interní auditor IŘR,  


Vedení organizace  


Manaţer rizik 


 


Záznamy:  


Kniha hrozeb 


Seznam rizik 


 


Výstupy:  


Konkrétní stanovisko o opatřeních  


Kniha hrozeb (číslo formuláře 14) 
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7.15 Monitorování a trvalé 
zlepšování IŘR  


  


Dokončenou implementací IŘR, provedením 


auditu a provedení opatření řízení rizik nekončí. 


K udrţení vysokého standardu IŘR je potřeba 


kontinuálního zlepšování formou aktivní zpětné 


vazby vyhodnocování výkonnosti procesních.  


S kaţdou, byť i drobnou změnou v organizaci se 


mění i soubor hrozících rizik a frekvence jejich 


výskytu či jejich dopad. O aktuálním stavu a 


případných změnách je nutné podávat zprávy 


zainteresovaným stranám. Je tedy nezbytné 


veškerá potenciální rizika průběţně monitorovat, 


kontrolovat a vyhodnocovat.  


 


Monitorování rizik zahrnuje: 


- průběţnou identifikace nových rizik včetně 


dopadů a frekvence výskytu, 


- průběţné přehodnocování a vyhodnocování 


nových rizik na základě minulého období, 


- neustálý dohled nad implementací nástrojů 


na řízení rizik v praxi,  


- kontrolu dodrţování stanovených postupů 


řízení rizik, 


- pravidelné zprávy (minimálně 1 x ročně) o 


vývoji rizik určené vedení organizace. 


 


Vytvořený systém řízení rizik musí být zaveden a 


neustále rozvíjen. IŘR vyuţívá buď principu 


zpětné vazby (reaktivní strategie způsob, kdy 


se jedná o nápodobu učícího se systému) nebo 


predikační vazby (proaktivní strategie – 


způsob, kdy je organizace seznámena se 


současným stavem, moţnými hrozbami a má co 


nejúplnější informace o moţném průběhu jejich 


naplnění). 


 


 


 


Balanced Scorecard (BSC) 


vznikla jako reakce na zjištění, ţe řada 


strategických záměrů nebyla dotaţena do 


praxe. Mnoho organizací má problém s reálným 


propojením strategií s operativními činnostmi tak, 


aby se strategie implementovala do všech 


podnikových oblastí a bylo moţné měřit dosaţení 


strategických cílů. Jedním z důvodů je, ţe 


základnou operativních plánů jsou většinou 


pouze finanční ukazatele, které nemohou 


dostatečně charakterizovat celou organizaci. 


Soubor nástrojů, které BSC poskytuje, tak měří 


výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv: 


- finanční, 


- zákaznické, 


- interních podnikových procesů, 


- učení se a růstu. 


Six Sigma  


Six Sigma je nástroj určený pro zvyšování kvality 


procesů, organizací jako celku. Klade si za cíl 


rovněţ pomoci sníţit náklady firemních procesů a 


zvýšit zisk. Základem Six Sigma jsou statistické 


metody aplikované do řízení procesů. Dnes je za 


Six Sigma povaţován komplexní, pruţný 


podnikatelský proces k dosaţení maximálního 


obchodního úspěchu firmy. To vše je vyuţíváno k 


řízenému zlepšování obchodních, výrobních, 


logistických a dalších procesů. 


 


 


 


 


 


Vstupy: 


Mapa rizik – návrh ošetření 


Zpráva o rizicích,  


Seznam rizik 


Zodpovědná osoba: 


Manaţer rizik 


Záznamy:  


Seznam rizik – aktuální 


Karta rizika – aktuální 


Kniha hrozeb – aktuální  


Výstupy: 


Zpráva o stavu IŘR 


  







 


      2299  


8 CERTIFIKACE IŘR 


Tato metodika IŘR nezahrnuje kroky týkající se 


provedení certifikačního auditu IŘR certifikační 


autoritou.  


V současné době existují a jsou vyuţívány 


certifikace organizací a jejich systémů podle 


normy ONR 49001-2, kdy předmětem certifikace 


je zavedený a dokumentovaný systém řízení rizik 


v organizacích. Prakticky to znamená, ţe pokrývá 


všechny aspekty získávání, zpracovávání a 


ukládání informací prostřednictvím (a nejenom) 


informačních systémů a technologií organizace. 


Mezi certifikačními společnostmi není však ještě 


běţné provádění certifikačního auditu 


implementovaného IŘR v organizaci.  


Při zkoumání moţností na českém trhu bylo 


zjištěno, ţe certifikace podle normy ONR 49002 je 


moţná a nastavena, nicméně prakticky nebyla 


provedena (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).  


 


Jsou stanoveny 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 


 


9 LIDÉ A KULTURA 


Problematika IŘR je rozsáhlá a komplexní a její 


zvládnutí vyţaduje vynaloţení nemalého úsilí, 


spočívajícího především v soustavném vzdělávání 


všech účastníků IŘR.  


Systém vzdělávání v systému IŘR obsahuje 


zejména vstupní školení nově jmenovaného 


Manaţera rizik, pravidelná školení účastníků IŘR 


(obvykle s roční popř. pololetní periodicitou) a 


specializované vzdělávání (účasti na 


specializovaných konferencích, seminářích nebo 


externích školeních pro manaţera a vlastníky 


rizik, studium literatury atd.)  


Úvodní školení pro nové účastníky IŘR by mělo 


systematicky pokrýt problematiku řízení rizik ve 


všech jeho fázích a sloţkách, jednak poskytnout 


dostatečné informace o konkrétním systému IŘR 


v organizaci.  


Pravidelné školení zpravidla obsahuje souhrnnou 


zprávu o rizicích za poslední období a školení k 


vybrané problematice z oblasti řízení rizik (např. 


vybraný postup – simulační metody a jejich pouţití 


v řízení rizik, expertní metody, tvorba scénářů 


atd.).  


Účelné se jeví i systematické řízení znalostí o 


řízení rizik v organizaci, ukládání a vyhledávání 


publikací a zdrojů informací pro potřeby účastníků 


systému IŘR. Neméně důleţitým cílem je 


vybudování takové kultury organizace, která bude 


odrazovat pracovníky od rizikového chování a 


která je naopak povede k jednání. 


 


  


 


ZPRACOVALA 


Ing. Petra Adásková - Certifikovaná 
manaţerka jakosti, reg. číslo 903  


petra.adaskova@seznam.cz     



mailto:petra.adaskova@seznam.cz
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SEZNAM FORMULÁŘŮ 


  


  


  


  
11..  ÚÚvvoodd  kk  aannaallýýzzee  rriizziikk  


22..  ZZáázznnaamm  zz  úúvvooddnnííhhoo  jjeeddnnáánníí  


33..  SSeebbeehhooddnnoocceenníí  oorrggaanniizzaaccee  


44..  VVyyhhooddnnoocceenníí  sseebbeehhooddnnoocceenníí  


55..  JJmmeennoovvaaccíí  lliissttiinnaa  MMaannaaţţeerraa  rriizziikk  


66..  MMaappaa  pprroocceessůů  


77..  OOrrggaanniizzaaččnníí  sscchhéémmaa  


88..  PPrroottiikkrriizzoovváá  ppoolliittiikkaa  


99..  PPrroottiikkrriizzoovvéé  ccííllee  


1100..  ZZpprráávvaa  oo  rriizziiccíícchh  


1111..  ZZáázznnaamm  zz  jjeeddnnáánníí  //  ččiinnnnoossttii  


1122..  KKrriizzoovvýý  pplláánn  ((KKPP))  


1133..  ZZáázznnaamm  pprrůůbběěhhuu  řřeeššeenníí  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee  


1144..  KKnniihhaa  hhrroozzeebb  


1155..  SSeezznnaamm  rriizziikk  


1166..  AAnnaallýýzzaa  rriizziikk  


1177..  MMaappaa  rriizziikk  


1188..  KKaarrttaa  rriizziikkaa  


1199..  MMaappaa  rriizziikk  ––  ccíílloovváá  


2200..  SSmměěrrnniiccee  IIŘŘRR  


2211..  KKoonnttrroollnníí  lliisstt  IIŘŘRR  


2222..  SSmměěrrnniiccee  oo  iinntteerrnníímm  aauuddiittuu  IIŘŘRR  


2233..  RRooččnníí  pplláánn  iinntteerrnníícchh  aauuddiittůů  IIŘŘRR  


2244..  PPrrooggrraamm  iinntteerrnnííhhoo  aauuddiittuu  IIŘŘRR  


2255..  ZZpprráávvaa  zz  iinntteerrnnííhhoo  aauuddiittuu  IIŘŘRR  


  







  


  


  


ÚVOD K ANALÝZE RIZIK 
 


 
 


 


 


     


 


Popis 


Proces řízení rizik zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a pouţití 
logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, 
analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s 
libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým způsobem, který dovolí 
minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky.      


   V rámci tohoto modulu jde o následující kroky:    


  


1. Identifikace rizik - tento krok se snaţí identifikovat rizika, kterými se bude 
proces řízení rizik zabývat. Důkladná identifikace, postavená na dobře 
navrţeném systematickém postupu, je rozhodující, protoţe riziko 
neidentifikované v tomto kroku můţe být v následné analýze vynecháno. 
Identifikace by měla obsáhnout všechna rizika, které mohou mít souvislost s 
projektech, ať uţ jsou nebo nejsou pod kontrolou vedoucího projektu nebo 
projektového týmu.     


  


2. Analýza rizik - Analýza rizik se zabývá odhalováním a pochopením rizik. 
Poskytuje podklady pro rozhodnutí o nutnosti zabývat se určenými riziky a 
doporučuje nejvhodnější a nákladově efektivní strategii zvládání rizik. 
Analýza rizik obsahuje odhalení zdrojů rizik, jejich příznivých a nepříznivých 
následků a moţností, ţe se tyto následky přihodí. Mohou být identifikovány 
faktory, které ovlivňují následky a jejich pravděpodobnosti. Rizika se 
analyzují spojením následků a jejich pravděpodobností. Ve většině případů 
se berou v úvahu uţ existující opatření.     


  


3. Vyhodnocení rizik - Smyslem vyhodnocení rizik je rozhodnout podle 
výsledků analýzy rizik, která rizika potřebují ošetřit a pořadí jejich zpracování. 
Vyhodnocení rizik zahrnuje srovnání závaţnosti rizik, identifikovaných během 
procesu analýzy rizik, s měřítky rizik zavedenými při stanovení kontextu. 
Rizika je vhodné porovnat s cíli projektu a rozsahem příleţitostí, které z nich 
mohou vyplynout. Tam, kde je na výběr z více moţností, mohou být vyšší 
případné škody spojeny s vyššími moţnými zisky a vhodná volba bude 
záviset na stanoveném kontextu. Rozhodnutí by měla probíhat v širších 
souvislostech rizik přesahující hranice projektu. Za jistých okolností můţe 
vyhodnocení rizik vést k rozhodnutí provést další analýzy.     


     


 
Organizace:       


       


 
Obor podnik.:       


       


 Počet zaměstnanců.:       
     


 Datum:       


       


 Provedl(i):       


       


 Hodnocení:       
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Záznam z úvodního jednání 
 


 
 


 


     organizace: 0  


     datum: 0.1.1900  


        


 Iniciátor jednání: 
    


   


 
 
 


    


 
Zájem 


  
ano 


 
ne 


 


        


 
Již exitující systém řízení rizik 


  


ano 


 


ne 


 


   


 
 
 


    


 
Sebehodnocení proběhlo 


  


ano 


 


ne 


 


        


 
Důvod potřeby AR: 


 


 
prevence 


 


   


 
vnitřní potřeba 


 


   


 
vnější potřeba 


 


   


 
zjištěná hrozba - budoucí řešení 


 


   


 
jiţ nastalo ohroţení - řešení 


 


        


 
Očekávání od AR: 


    


        


 
Způsob spolupráce: 


 


 


vlastní přístup k řešení  


   


 


dodavatelský přístup k řešení  


   


 


partnerský přístup k řešení  


   


 


jiný:   


        


 
Sestavení týmu: 


 risk manaţer:   


   představitel managementu:   


   členové týmu:   


        


        


 Účastníci jednání:       


 za organizaci:     


 za poradenskou organizaci:     
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Vyhodnocení sebehodnocení 


 


 
 


 


  hodnocení   


A Strategie 
46,28571429   


B Struktura 
32   


C Styl 
33,6   


D Systémy 
52,75   


E Spolupracovníci 
60,36363636   


F Schopnosti 
36,8   


G Sdílené hodnoty 
59,2   


     


H Finance 
72   


I Prostředí a materiálně technické zázemí 
26,8   


     


J Uveďte hlavní rizika, kterým vaše organizace čelí: 
45,5   
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PPoovvěěřřuujjii  ttíímmttoo  ppaannaa  ((ppaanníí))  ____________________________________  kk  vvýýkkoonnuu  ffuunnkkccee  MMaannaaţţeerraa  rriizziikk,,    ttzznn..  kk  vvýýkkoonnuu    


ččiinnnnoossttíí,,  ssppoojjeennýýcchh  ss  aannaallýýzzoouu  rriizziikk,,  zzaavveeddeenníímm,,  uuddrrţţoovváánníímm  aa  nneeuussttáállýýmm  zzlleeppššoovváánníímm  ssyyssttéémmuu  


řříízzeenníí  rriizziikk  vv  oorrggaanniizzaaccii  ________________________________________  nnaa  ddoobbuu  nneeuurrččiittoouu,,  rreesspp..  nnaa  ddoobbuu  ddoo  ooddvvoolláánníí  


((vvííccee  vviizz  ppooppiiss  pprraaccoovvnníí  nnááppllnněě  MMaannaaţţeerr  rriizziikk))..  


  


  


  


  


  


  


  


VV  ____________________________,,  ddnnee  __________________________::      


  


  


  


  


    


                                                                                                                                                                                                                        ______________________________________________  


                                                                                                                


                                                                                                                          JJeeddnnaatteell((kkaa))  oorrggaanniizzaaccee    ____________________________________________________________  


  


  


  


              


JJmmeennoovvaaccíí  lliissttiinnaa  MMaannaaţţeerraa  rriizziikk  
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  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            


              


MMaappaa  pprroocceessůů  
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  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            


              


OOrrggaanniizzaaččnníí  sscchhéémmaa  
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PPrroottiikkrriizzoovváá  ppoolliittiikkaa  oorrggaanniizzaaccee  ______________________  jjee  zzaamměěřřeennaa  nnaa  ddoossaaţţeenníí  ccoo  nneejjlleeppššíícchh  vvýýsslleeddkkůů  aa  


mmiinniimmaalliizzaaccii  hhrroozzeebb,,  rriizziikkaa  aa  vvzznniikkllýýcchh  kkrriizzíí  vv  oorrggaanniizzaaccii..    


DDeeffiinnoovváánníí  oobbllaassttii  ččiinnnnoossttii  oorrggaanniizzaaccee::  __________________  


  


TTaattoo  ppoolliittiikkaa  ssmměěřřuujjee  kk  vvěěttššíí  mmoottiivvaaccíí  vvššeecchh  zzaamměěssttnnaannccůů  ppooddíílleett  ssee  nnaa  lleeppššíímm  oossoobbnníímm  ppřřííssttuuppuu  


kkee  kkvvaalliittěě  vvýýrroobbyy,,  pprroovváádděěnníí  ____________  pprraaccíí,,  ____________  ččiinnnnoossttii  aa  kkee  vvzzttaahhuu  kk  zzáákkaazznnííkkůůmm  zz  ppoohhlleedduu  


mmiinniimmaalliizzaaccee  kkrriizzoovvýýcchh  ssiittuuaaccíí..  


RRoovvnněěţţ  ccíílleemm  ssppoolleeččnnoossttii  jjee  uussppookkoojjeenníí  ppoottřřeebb  zzáákkaazznnííkkůů  ttaakk,,  aabbyycchhoomm  ppřřeeddcchháázzeellii  cchhyybbáámm,,  


vveeddllii  kk  nneeuussttáálléémmuu  zzlleeppššoovváánníí  aa  ddoossaaţţeenníí  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  ccííllůů  aa  ddáállee  kk  nneeuussttáálléémmuu  zzlleeppššoovváánníí  


eeffeekkttiivvnnoossttii  ssyyssttéémmuu  řříízzeenníí  rriizziikk..    


EExxiissttuujjíí  ččttyyřřii  hhllaavvnníí  sskkuuppiinnyy  zzaaiinntteerreessoovvaannéé  nnaa  ččiinnnnoossttii  ssppoolleeččnnoossttii  mmaajjííccíí  zzáássaaddnníí  vvlliivv  nnaa  jjeejjíí  


ffuunnggoovváánníí  


  


11..  ZZáákkaazznnííccii::  


--    


--  


--    


22..  ZZaamměěssttnnaannccii::  


  


--    


--  


--  


33..  OOkkoollíí  aa  ppřřííššttíí  ggeenneerraaccee::  


--  


--  


--  


44..  MMaajjiitteelléé::  


--    


--  


--  


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            


              


PPrroottiikkrriizzoovváá  ppoolliittiikkaa  
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PPrroo  ppooddppoorruu  PPrroottiikkrriizzoovvéé  ppoolliittiikkyy  oorrggaanniizzaaccee________________________    vvyyhhllaaššuujjeemmee  pprroo  rrookk  ____________  ttyyttoo  ccííllee    


ss  pprroottiikkrriizzoovvýýmm  cchhaarraakktteerreemm::  


  


  


CCííll::    


TTeerrmmíínn::    


OOddppoovvěěddnnýý  pprraaccoovvnnííkk::  


  


  


  


CCííll::    


TTeerrmmíínn::    


OOddppoovvěěddnnýý  pprraaccoovvnnííkk::  


  


  


  


CCííll::    


TTeerrmmíínn::    


OOddppoovvěěddnnýý  pprraaccoovvnnííkk::  


  


  


              


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            


              


PPrroottiikkrriizzoovvéé  ccííllee  
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DDooppoorruuččeennáá  oossnnoovvaa  zzpprráávvyy::  


  


    


11))  UUsskkuutteeččňňoovváánníí  pprroottiikkrriizzoovvéé  ppoolliittiikkyy  


22))  UUsskkuutteeččňňoovváánníí  pprroottiikkrriizzoovvýýcchh  ccííllůů  


33))  VVýýsslleeddkkyy  iinntteerrnnííhhoo  aauuddiitt  IIŘŘRR  


44))  ZZppěěttnnáá  vvaazzbbaa  


55))  SSttaavv  ooppaattřřeenníí  


66))  ZZmměěnnyy,,  kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  oovvlliivvnniitt  IIŘŘRR  


77))  DDooppoorruuččeenníí    


  


  


  


  


  


  


  


ZZpprraaccoovvaall  ddnnee::                                            ,,  mmaannaaţţeerr  rriizziikk  


  


  


  


  


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            


              


ZZpprráávvaa  oo  rriizziiccíícchh  
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DDaattuumm::    


  


OOdd::                            ddoo::  


ZZáákkaazznnííkk::        


  


IIČČ::        


ZZáázznnaamm  čč..::        


  


  


OOrrggaanniizzaaccee  ((aaddrreessaa))::    


ÚÚččaassttnnííccii  jjeeddnnáánníí::      


ZZáázznnaamm  zz  jjeeddnnáánníí::  SSttaattuuss
11
::  


((ii))  KKoonnttrroollaa  úúkkoollůů  zz  mmiinnuullýýcchh  zzáázznnaammůů    


   


    


    


    


((iiii))  PPrroovveeddeennáá  pprrááccee    


  


  


  


ÚÚkkoollyy::  PPrroovveeddee::  DDoo  kkddyy::  


     


      


      


DDaattuumm  ppřřííššttííhhoo  jjeeddnnáánníí::      


PPřřiippoommíínnkkyy::  


  


PPooddppiiss  vveeddoouuccííhhoo::    PPooddppiiss  kklliieennttaa::      


    


  


                                                                                                  
1
 S – splněno, N – nesplněno, Ř – v řešení, Z – zamítnuto, O – odloţeno 


              


ZZáázznnaamm  zz  jjeeddnnáánníí  //  ččiinnnnoossttii  
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KKRRIIZZOOVVÝÝ  PPLLÁÁNN  PPRROO  KKRRIIZZOOVVOOUU  SSIITTUUAACCII::  ____________________________________________________________________  


ČČÍÍSSLLOO::  nnaappřř..  KKPP  0011//22000099  


OOBBSSAAHH  KKRRIIZZOOVVÉÉHHOO  PPLLÁÁNNUU::  


11..  ÚÚVVOODD  


22..  KKRRIIZZOOVVÝÝ  TTÝÝMM  AA  KKOONNTTAAKKTTYY  


33..  PPOOSSTTUUPP  PPŘŘII  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  KKRRIIZZOOVVÉÉ  SSIITTUUAACCEE  


44..  PPOODDPPŮŮRRNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE  


55..  PPLLÁÁNN  KKRRIIZZOOVVÉÉ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  


66..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  


77..  PPRROOHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  


88..  ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  


99..  NNÁÁCCVVIIKK  


  


11..  ÚÚVVOODD  


KKrriizzoovvýý  pplláánn  oozznnaaččeenn  jjaakkoo  KKPP  0011//22000099  jjee  ssoouuččáássttíí  oorrggaanniizzaaccee  __________________________________________..  TTeennttoo  KKPP  


0011//22000099  pplláánnuujjee,,  ssttaannoovvuujjee  aa  nnaavvrrhhuujjee  kkoonnkkrrééttnníí  ooppaattřřeenníí  vv  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccii  __________________________..    


TTeennttoo  KKPP  0011//22000099  jjee  vv  ssoouullaadduu  ssee  zzáákkoonnyy  ČČRR,,  vvyyhhlláášškkaammii,,  nnoorrmmaammii  aa  vvnniittřřnníímmii  tteecchhnnoollooggiicckkýýmmii  aa  


pprraaccoovvnníímmii  ppoossttuuppyy  sstteejjnněě  jjaakkoo  ssee  ssmměěrrnniiccíí  ____________  oo  řříízzeenníí  rriizziikk  vv  oorrggaanniizzaaccii  ________________________________..  


KKrriizzoovvýý  pplláánn  jjee  zzáávvaazznnýý  pprroo  vvššeecchhnnyy  zzaamměěssttnnaannccee  oorrggaanniizzaaccee  ________________________________,,  kktteeřříí  jjssoouu  ss  ttíímmttoo  


kkrriizzoovvýýmm  pplláánneemm  pprrookkaazzaatteellnněě  sseezznnáámmeennii,,  pprroošškkoolleennii  aa  pprroobběěhhll  aakkttiivvnníí  nnááccvviikk..    


KKPP  0011//22000099  jjee  uurrččeenn  pprroo  ssiittuuaaccii::  ______________________________________________________________________  


PPooppiiss  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee::  


--  


MMoožžnnýý  vvýývvoojj  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee::  


--  


MMoožžnnéé  ddůůsslleeddkkyy  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee::  


--  


22..  KKRRIIZZOOVVÝÝ  TTÝÝMM  


UUrrččeenníí  ččlleennoovvéé  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu  jjssoouu  ppoovviinnnnii  ssee  ddoo  ____________  mmiinnuutt  oodd  vvyyrroozzuumměěnníí  ddoossttaavviitt  ddoo  ________________..  


MMuussíí  ssee  řřííddiitt  iinnssttrruukkcceemmii  aa  ddooddrrţţoovvaatt  bbeezzppeeččnnoossttnníí  ppookkyynnyy..  


  


              


KKrriizzoovvýý  pplláánn  ((KKPP))  
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ČČlleennoovvéé  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu  jjssoouu::    


VVyybbaavveenníí  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu::  


ÚÚkkoollyy  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu  jjssoouu::  


11..  KKddookkoolliivv  zz  oorrggaanniizzaaccee  nneepprrooddlleenněě  iinnffoorrmmuujjee  kktteerrééhhookkoolliivv  ččlleennaa  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu..  


22..  TTeenn  nneepprrooddlleenněě  iinnffoorrmmuujjee  vveeddoouuccííhhoo  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmm,,  vv  jjeehhoo  nneeppřřííttoommnnoossttii  zzáássttuuppccee  kkrriizzoovvééhhoo  


ttýýmmuu..  


33..  VVeeddoouuccíí  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu  rroozzhhooddnnee  oo  zzáávvaaţţnnoossttii  kkrriizzee..  


44..  VV  ppřřííppaadděě  nnuuttnnoossttii  zzáássaahhuu  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu,,  pprroovveeddee  vveeddoouuccíí  aakkttiivvaaccii  ttýýmmuu..  


55..  ččlleennoovvéé  ttýýmmuu  ssee  vvyyrroozzuummíí  ppoo  aakkttiivvaaccii  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu  ddoossttaavvíí  nnaa  ________________  ((uurrččeennéé  mmííssttoo)),,  


nneejjppoozzdděějjii  ddoo  ____________  mmiinnuutt..  


66..  KKrriizzoovvýý  ttýýmm  vvyyrroozzuummíí  vvššeecchhnnyy  zzúúččaassttnněěnnéé  ssttrraannyy  kkrriizzee  oo  vvzznniikklléé  ssiittuuaaccii..  


77..  KKrriizzoovvýý  ttýýmm  řřeeššíí  vvzznniikklloouu  ssiittuuaaccii  ddllee  kkrriizzoovvééhhoo  pplláánnuu  KKPP  0011//22000099..  


KKoonnttaakkttnníí  úúddaajjee  nnaa  ččlleennyy  kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu::  


JJmméénnoo    OOdddděělleenníí    TTeelleeffoonn    ee--mmaaiill    ddaallššíí  


          


  


KKoonnttaakkttnníí  úúddaajjee  nnaa  eexxtteerrnníí  ssppeecciiaalliissttyy::  


SSppeecciiaalliizzaaccee  JJmméénnoo    FFiirrmmaa  ++  AAddrreessaa    TTeelleeffoonn  ee--mmaaiill  


          


  


33..  PPOOSSTTUUPP  PPŘŘII  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  KKRRIIZZOOVVÉÉ  SSIITTUUAACCEE  


VV  ppoossttuuppuu  mmuussíí  bbýýtt  ppřřeessnněě  ssttaannoovveenn  ppoossttuupp  řřeeššeenníí  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee  vv  oorrggaanniizzaaccii..,,  sstteejjnněě  jjaakkoo  rroozzssaahh,,  


ddoobbaa,,  ooddppoovvěěddnnoossttii  aa  kkoonnttrroollaa..  


44..  PPOODDPPŮŮRRNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE    


VV  ttééttoo  ččáássttii  jjssoouu  ddooppllnněěnnyy  iinnffoorrmmaaccee,,  kktteerréé  jjssoouu  nneeppoossttrraaddaatteellnnéé  kkee  zzvvllááddnnuuttíí  ččii  ppřřeeddcchháázzeenníí  kkrriizzoovvéé  


ssiittuuaaccee,,  nnaappřř..::    


--  sscchhéémmaa  oorrggaanniizzaaccee  


--  uullooţţeenníí  nneebbeezzppeeččnnýýcchh  mmaatteerriiáállůů  


--  úúnniikkoovvéé  vvýýcchhooddyy  


--  zzáállooţţnníí  zzddrroojjee  


--  ddiissppoozziiccee  nnáákkllaaddnníícchh  aauutt  pprroo  eevvaakkuuaaccii  


--  tteelleeffoonnyy  


--  uullooţţeenníí  kkllííččůů  aappoodd..  


  


55..  PPLLÁÁNN  KKRRIIZZOOVVÉÉ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  


DDeeffiinnoovváánníí  ssmměěrruu  kkoommuunniikkaaccee::  
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OOpprráávvnněěnníí  ppooddáávvaatt  iinnffoorrmmaaccee  zzaamměěssttnnaannccůůmm  mmaajjíí::  


OOpprráávvnněěnníí  ppooddáávvaatt  iinnffoorrmmaaccee  oossttaattnníímm  úúččaassttnnííkkůůmm  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee  mmaajjíí::  


ZZppůůssoobb  iinnffoorrmmoovváánníí::  


--  kkoommuunniikkaaččnníí  pprroossttřřeeddkkyy  ((tteelleeffoonnyy))  


--  rroozzhhllaass  


--  ttaabbuullee  


--  sscchhůůzzkkyy  


--  wweebboovvéé  ssttrráánnkkyy  aappoodd..  


  


66..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  


OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  SSTTRRUUKKTTUURRAA  


SSCCHHÉÉMMAATTAA    


IINNSSTTRRUUKKCCEE  PPRROO  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÉÉ  ČČLLEENNYY  KKRRIIZZOOVVÉÉHHOO  TTÝÝMMUU  


FFOORRMMUULLÁÁŘŘ  PPRROO  ZZÁÁZZNNAAMM  PPRRŮŮBBĚĚHHUU  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  KKRRIIZZOOVVÉÉ  SSIITTUUAACCEE  


  


77..  PPRROOHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  


SSvvýýmm  ppooddppiisseemm  pprroohhllaaššuujjíí,,  ţţee  jjsseemm  bbyyll((aa))  sseezznnáámmeenn((aa))  ss  kkrriizzoovvýýmm  pplláánneemm  KKPP  0011//22000099..  


DDaattuumm    JJmméénnoo    FFuunnkkccee    PPooddppiiss    PPoozznnáámmkkyy    


          


  


88..  ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  


DDaattuumm  TTéémmaa  JJmméénnoo  PPooddppiiss  PPoozznnáámmkkyy    


          


  


99..  NNÁÁCCVVIIKK  


DDaattuumm  TTéémmaa  JJmméénnoo  PPooddppiiss  PPoozznnáámmkkyy    


          


  


  


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            
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PPoořřaaddoovvéé  


ččíísslloo  
DDaattuumm    ČČaass    


KKrriizzoovváá  


ssiittuuaaccee  
SSlloožžeenníí  kkrriizzoovvééhhoo  


ttýýmmuu  
PPooppiiss  ččiinnnnoossttíí  


kkrriizzoovvééhhoo  ttýýmmuu  
PPoozznnáámmkkyy  


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


              


  


  


  


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            


              


ZZáázznnaamm  pprrůůbběěhhuu  řřeeššeenníí  kkrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee  
  


  


  







  


  


  


  


  


  


  


EEvv..  čč..  
ZZddrroojj  


hhrroozzbbyy  
PPooppiiss  hhrroozzbbyy  ŘŘeeššiitteell  


TTeerrmmíínn  


ooddssttrraanněěnníí  


hhrroozzbbyy  PPřřííččiinnaa  


hhrroozzbbyy  
ŘŘeeššeenníí  hhrroozzbbyy  


TTeerrmmíínn  


kkoonnttrroollyy    
VVýýsslleeddeekk  


kkoonnttrroollyy    
PPrroovvěěřřiill  


pplláánn..  sskkuutteečč..  


                      


                      


                      


                      


                      


  


  


  


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            


 


KKnniihhaa  hhrroozzeebb  
  







  


  


  


Seznam rizik 


 


 
 


 


     


Oddělení organizace Posuzovaná oblast Konkrétní hrozba   
        


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


      
    
    
    
    
    
    
    
    


      
    
    
    
    


      
    
    


      
    
    
    
    
    
    


  


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            







  


  


  


 


 


Analýza rizik 
 


 


   Název organizace: 0        


      


Vyhodnocení 
závažnosti 


rizika                
R = PLxD         


kdy PL = HxZ 
R=míra rizika, PL=pravděpodobnost rizika, H=hrozba, 
Z=zranitelnost, D= dopad rizika  


 
Posuzovaná oblast   Subsystém Identifikace nebezpečí H Z PL D R Opatření 


Četnost 
kontroly 


1  


a                  


b                  


c                  


d                  


e                  


2  


a                  


b                  


c                  


d                  


e                   


3  


a                   


b                   


c                   


d                   


e                   


  


  JJmméénnoo  DDaattuumm  PPooddppiiss  PPllaattíí  oodd::  


VVyypprraaccoovvaall::            


SScchhvváálliill::            







  


  


  


Mapa rizik 
P


ra
v
d


ě
p


o
d


o
b


n
o


s
t 


v
z
n


ik
u


 r
iz


ik
a


časté 50%


občasné 20%


zřídkakdy 3%


zanedbatelné méně významné průměrné kritické katastrofické


Dopad rizika


pravděpodob


né 10%


nepravděpod


obné 1%







  


  


  


  


  


  







  


  


  


  







  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


DDooppoorruuččeennéé  ččlleenněěnníí  SSmměěrrnniiccee::    


  


11..  CCÍÍLL  ((kk  ččeemmuu  ssmměěrrnniiccee  jjee  uurrččeennaa))    


22..  RROOZZSSAAHH  PPLLAATTNNOOSSTTII  ((kkddee  ssmměěrrnniiccee  ppllaattíí))    


33..  PPOOJJMMYY,,  DDEEFFIINNIICCEE,,  ZZKKRRAATTKKYY  ((vvyyssvvěěttlliitt  ppoouuţţiittéé  ppoojjmmyy,,  zzkkrraattkkyy))    


44..  OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTTII  AA  PPRRAAVVOOMMOOCCII  ((kkddoo  jjee  zzooddppoovvěěddnnýý  zzaa  pprroocceess  aa  kkddoo  zzaa  ddííllččíí  aakkttiivviittyy))    


55..  PPOOPPIISS  PPOOSSTTUUPPUU  ((ppooppiiss  ddaannééhhoo  pprroocceessuu  kkrrookk  zzaa  kkrrookkeemm  ++  ppřřííppaaddnněě  mmooddeell  ppoossttuuppuu))    


66..  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE,,  VVYYSSTTAAVVOOVVAANNÉÉ  DDOOKKLLAADDYY,,  FFOORRMMUULLÁÁŘŘEE    
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ID Název zdroje Práce


1 Externí specialista 584,95 hodin
ID Název úkolu Jednotky Práce Zpožd�ní Zahájení Dokon�ení


2 1. Vstupní sebehodnocení 100% 29,33 hodin 0 dny 1.9. 10 6.9. 10
3 2. Podrobná analýza sou�asného stavu 100% 69,33 hodin 0 dny 6.9. 10 17.9. 10
6 5. Sestavení harmonogramu implementace I�R 100% 17,33 hodin 0 dny 29.9. 10 1.10. 10
7 6. Úvodní školení zam�stnanc� k implementaci I�R 100% 30,88 hodin 0 dny 1.10. 10 7.10. 10
8 7. Risk Assessment (RA) 100% 153,33 hodin 0 dny 8.10. 10 4.11. 10
9 8. Implementace I�R 75% 115 hodin 0 dny 4.11. 10 1.12. 10


11 10. Krizové scéná�e a krizový trénink zam�stnanc� 90% 66 hodin 0 dny 29.12. 10 11.1. 11
13 12. P�íprava a provedení interního auditu I�R 100% 22,67 hodin 0 dny 16.2. 11 18.2. 11
14 13. Analýza výsledk� interního auditu I�R 100% 14,67 hodin 0 dny 21.2. 11 22.2. 11
5 4. Sestavení týmu implementace I�R 20% 6,4 hodin 0 dny 23.9. 10 29.9. 10
4 3. Stanovení rizikové strategie 100% 32 hodin 0 dny 17.9. 10 23.9. 10


12 11. Zkušební provoz zavedeného I�R 10% 28 hodin 0 dny 29.12. 10 16.2. 11


2 Manažer rizik 322,9 hodin
ID Název úkolu Jednotky Práce Zpožd�ní Zahájení Dokon�ení


5 4. Sestavení týmu implementace I�R 20% 6,4 hodin 0 dny 23.9. 10 29.9. 10
10 9. Pr�b�žná realizace plánovaných opat�ení 20% 30,67 hodin 0 dny 2.12. 10 29.12. 10
12 11. Zkušební provoz zavedeného I�R 20% 56 hodin 0 dny 29.12. 10 16.2. 11
15 14. Následná opat�ení a modifikace I�R 50% 20,67 hodin 0 dny 22.2. 11 1.3. 11
16 15. Zahájení monitorování a trvalého zlep�ování I�R 50% 4 hodin 0 dny 2.3. 11 2.3. 11
4 3. Stanovení rizikové strategie 20% 6,4 hodin 0 dny 17.9. 10 23.9. 10
6 5. Sestavení harmonogramu implementace I�R 50% 8,67 hodin 0 dny 29.9. 10 1.10. 10
7 6. Úvodní školení zam�stnanc� k implementaci I�R 50% 15,43 hodin 0 dny 1.10. 10 7.10. 10
8 7. Risk Assessment (RA) 50% 76,67 hodin 0 dny 8.10. 10 4.11. 10
9 8. Implementace I�R 40% 61,33 hodin 0 dny 4.11. 10 1.12. 10


11 10. Krizové scéná�e a krizový trénink zam�stnanc� 50% 36,67 hodin 0 dny 29.12. 10 11.1. 11


3 Vedení organizace 27,6 hodin
ID Název úkolu Jednotky Práce Zpožd�ní Zahájení Dokon�ení


4 3. Stanovení rizikové strategie 20% 6,4 hodin 0 dny 17.9. 10 23.9. 10
5 4. Sestavení týmu implementace I�R 20% 6,4 hodin 0 dny 23.9. 10 29.9. 10
2 1. Vstupní sebehodnocení 20% 5,87 hodin 0 dny 1.9. 10 6.9. 10
6 5. Sestavení harmonogramu implementace I�R 20% 3,47 hodin 0 dny 29.9. 10 1.10. 10


16 15. Zahájení monitorování a trvalého zlep�ování I�R 20% 1,33 hodin 0 dny 2.3. 11 2.3. 11
15 14. Následná opat�ení a modifikace I�R 10% 4,13 hodin 0 dny 22.2. 11 1.3. 11


4 Zam�stnanci 21,33 hodin
ID Název úkolu Jednotky Práce Zpožd�ní Zahájení Dokon�ení


2 1. Vstupní sebehodnocení 10% 2,93 hodin 0 dny 1.9. 10 6.9. 10
3 2. Podrobná analýza sou�asného stavu 10% 6,93 hodin 0 dny 6.9. 10 17.9. 10
7 6. Úvodní školení zam�stnanc� k implementaci I�R 10% 4,13 hodin 0 dny 1.10. 10 8.10. 10


11 10. Krizové scéná�e a krizový trénink zam�stnanc� 10% 7,33 hodin 0 dny 29.12. 10 11.1. 11


Kdo co d�lá 
Diserta�ní práce - I�R �ásový rámec
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Economic crisis increases interest of com-


panies in risk management 
1
 


Only 7 % of respondents from a range of companies 


stated that they didn´t manage their risks and that 


they didn´t even consider doing that in the future.   


 


More than seventy percent of organisations in the 


Czech Republic realize the necessity to manage risks, 


as arises from a survey done by RPIC-ViP company, 


which was carried out in February and March 2009 


on a sample of 89 firms. The total of 71 % of the 


respondents conducted risk management at the 


beginning of this year; the remaining 29 % of the 


respondents didn´t manage their risks in any way. 


Out of which 22 % of the respondents consider 


managing their risks in the future, based on their 


experience with the current economic crisis. Only 7 


% out of the total number of the respondents ex-


pressed themselves that they didn´t manage their 


risks and that they were not even considering doing 


that at the moment.  


 


„Risk management deals with the subject of how to 


solve crises and risks that are linked to them, “ex-


plains Petra Adásková, one of the survey´s authors.  


„The risk management trend comes to the Czech 


Republic from abroad thanks to management that 


arrives and operates in our country. Catastrophic 


crisis situations come out here the same way as 


abroad, they are for example floods, droughts, fluc-


tuation of input prices, fluctuation of foreign curren-


cies prices, problems of banks with liquidity and with 


solvency of loans, extremistic commotions, etc.“ 


 


The survey´s respondents realize risk management 


in many cases through intuitive approach (in 76,2 % 


cases), relatively frequent though is also systematic 


                                                      
Czech version of this paper is available at web site: 


http://resa.rza.cz/www/file.php?id=76 


risk identification (42,9 %), usage of set up systems  


(36,5 %), crisis plans (33,3 %) and designation of a 


specific person responsible for risk management 


(23,8 %). 


 


One of the features of the current risk management 


in firms and organisations of the Czech Republic is 


relatively high distrust towards external Risk Manag-


ers that means specialists at managing risks, which 


can be illustrated not only by a proportion of 6 % of 


the respondents, who manage their risks via external 


subjects, but also by a proportion of 61 % of the re-


spondents who don´t feel inclined to that possibility.  


 


The above mentioned reluctance can be explained 


by the necessary access of external objects to sensi-


tive and strategic information of a company, which is 


confirmed also by the respondents´ requirements for 


external Risk Managers. Above all they require 


credibility, sincerity and openness and only then 


problem-solving ability, although problem solving 


was the key request in case of internal workers re-


sponsible for risk management.  


 


Despite the difficult situation of the global economic 


crisis impacts, or perhaps thanks to them,  31,5 % of 


the respondents declared their intention to improve 


their identification procedures and risk management 


during the following year, 47,2 % are still considering 


this possibility and 21,3 % rejected this possibility.  


 


 


 


 


 


70 % of Czech companies realize the necessity to manage risk  


Finanční Noviny.cz. (Financial Newspapers.cz)  


Economic server of the Czech Press Office,  


published 12. 06. 2009. 
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Risk as an opportunity  


 
When you are walking to work, driving a car or tak-


ing a lift, you are undergoing a certain risk. By de-


positing your money to a bank, by investing to 


shares or by safe-keeping your cash under a mat-


tress, you are also accepting differently high risks of 


a loss or of a profit.  If you buy a lottery ticket or you 


gamble in a casino, you are trying to gain something 


but there is always a certain probability that you 


won´t succeed. There always is a risk. What exactly 


is the “risk”?   


 


The word risk has its roots in a French term „risque“, 


which means danger. Very simply said, we could 


explain risk as a probability of an event occurrence 


that is different from the expected event, and the 


most frequently understood meaning of this word 


always describes event, which is less fortunate than 


the expected one. For example when throwing a 


coin on “heads” there is always a 50% risk that you 


will get “tails” and thus risk of a loss of a potential 


win.  The same goes for business undertaking where 


risk is frequently understood as an event that can 


have negative influence on the effectivity of an or-


ganisation and cause all kinds of losses.  


 


 
Fig. 1: What is a risk? 


 


 


These losses can affect different areas of organisa-


tions management, such as for example health and 


safety, production fluency, customer service quality, 


finances, computer science, strategic planning, sup-


ply, staff, structure etc. and at the same time they 


can have different impact on its functioning. It is 


important for organisations to follow several basic 


steps; naming risks will help their recognition and 


their analysis. This will enable setting up of measures 


focused to limit or to entirely eliminate the risks. Of 


course, efforts to eliminate risks mustn´t endanger 


the overall balance of an organisation, for instance, 


when invested financial means for risk elimination of 


an information leak about new product development 


slows down or puts to a stop its development.  


 


Risk is thus always understood as a certain threat. 


The threat of loss of a status in a market in case it is 


a company, loss of a good name, loss of financial or 


other sources. Do we stop driving a car, using a lift or 


investing money because it is risky?  


Risks and crisis situations cannot be ruled out hun-


dred percent from our lives, either work lives or pri-


vate ones, but it is possible to minimalize their oc-


currence. 


 


It is important to stop viewing risks only as a threat 


because they also hide an opportunity. Why do or-


ganisations invest so much „energy“into looking for 


apologies, excuses and justification for why did the 


crisis start? Why don´t they rather use the same 


“energy” for understanding a risk as an opportunity 


for seeking a cause, for naming reasons and for seek-


ing new ways towards elimination of the causes and 


towards learning from the mistakes in the future? 


After all, understanding and proper risk prevention 


can create the right conditions for development.  


 







 


Risk management 


 


As a result of globalisation, therefore “shortening” of 


distances on Earth, winding down the meaning of 


boarders between states, economic interconnec-


tions of major financial organisations, investments to 


foreign shares, thanks to the Internet or trading with 


overseas destinations, the production costs and ser-


vice provision costs among continents are lower. 


This global interconnection has also its pitfalls 


though, which last year (2008) had ended in “global 


economic crisis”, that was a reaction on crises of 


large economics and on their transition to pertaining 


fields across state boarders.  


 


Solving crises and risks that are linked to them is 


dealt with by risk management that means manag-


ing of risks. The trend of risk management comes to 


the Czech Republic via foreign managers working in 


organisations that operate on the Czech market. 


These managers bring with themselves standardised 


management systems,   attested work standards and 


methods and they adjust them to the environment, 


to the way of thinking in the Czech conditions. Catas-


trophic crisis situations begin to show the same way 


here as well as abroad (for example floods, droughts, 


input price fluctuation, foreign currencies fluctua-


tion, problems of banks wih liquidity and with sol-


vency of loans, extremistic commotions etc.)  


 


When investigating risk management awareness in 


the Czech Republic, it was found out that there was 


a whole range of studies concerning this topic. Natu-


rally, not every study bears the same value and if we 


take into account those that were done under the 


auspices of credible institutions, we can list these:   


 


� Consulting of the Czech savings bank and Con-


federation of Industry of the Czech Republic. Re-


sults of a risk management survey in the Czech 


Republic. (2006) 


� Erst & Young. Companies on risk. The benefits of 


alignment. (Prague, 2006)  


� MMC Marsh & McLennan Companies. Risk Man-


agement: Opportunities to gain competitive ad-


vantages in Central and Eastern Europe (Study of 


risks for the year 2006). (Prague, 2006)  


� DBM &al. Survey among Czech managers: Risks 


and crises 2003 (Prague, November 2003)  


 


It is evident from the above that the latest available 


studies come from the year 2006. Three years of 


development could lead to significant changes in 


understanding of the meaning of risk management 


among organisations in the Czech Republic, and this 


natural development could have been reinforced by 


the “global economic crisis”. For this reason pro-


ceeded realisation of a new survey, which would 


bring up-to-date information about the state of risk 


management in the Czech Republic. 


 


The aim of the questionnaire survey was to obtain 


answers to the following questions: 


� Does an organisation manage risks, and if yes, 


what means does it use?  


� Do organisations understand risk management 


as an opportunity? 


� Are organisations open to having an external risk 


manager specialist? 


� Who is responsible for risk management in or-


ganisations?  


� What characteristics are necessary for a “Risk 


Manager”? 
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Survey of the current state of risk manage-


ment in firms and organisations in the 


Czech Republic (2009) 


 


In the year 2009 run a questionnaire survey, whose 


purpose was to map a state of risk management in 


firms and organisations in the Czech Republic. This 


survey was conducted by a company RPIC-ViP Ltd. 


under the auspices of an Association of Insurance 


and Risk Management Specialists of the Czech Re-


public (ASPAR CZ) and a server www.risk-


management.cz . 


 


 


Survey methodology and structure of a 


sample of the respondents   


 


Within the survey that was running from 1
st


 February 


until 31
st


 March 2009, 1000 economic subjects were 


addressed with a request to fill in a questionnaire via 


web interface, and this interface didn´t allow send-


ing multiple answers.   


 


The addressed subjects were identified through ran-


dom selection from the basic file, specifically from a 


database “Albertina - firm monitor, version 1/2009”.  


From the addressed economic subjects, 89 of them 


sent back completely filled in questionnaire, which 


corresponds to a return rate of 8,9 %. Such a low 


return rate can be explained, on one hand, by a cer-


tain overloading of these subjects by requests for 


participation in similar surveys, on the other hand, 


by the term of the survey´s realisation, in which 


many subjects took priority of actual problems 


stemming from the global economic crisis.  


 


Despite the relatively small available sample of the 


respondents, the acquired answers can be consid-


ered relevant, which is supported also by the struc-


ture of persons providing the answers, because  


71,9 % of them were the owners, directors, manag-


ing directors or authorised persons, and these peo-


ple are most likely to have the best knowledge about 


the overall running of an organisation. The remain-


ing individuals are responsible for specific depart-


ments of an organisation; therefore their linking to 


risk management is quite evident.  


 


Fig. 2: What is your work position? 


 


Note: “Other” work positions of the respondent included the following 


answers: Administration Officer, HR Manager, Quality Inspector, 


Director’s Technical Advisor, Fundraiser, Design Engineer (ranked 


according to frequency). 


 


 


Almost all of them have been working at their job for 


longer than 1 year. 85,4 % of  the respondents 


longer than 3 years. From the above it is evident that 


the respondents are in no way “novices” at their jobs 


and that they have a lot of practical experience that 


can help them to answer the questions of this sur-


vey.   


Fig. 3: How long have you been working at your current position? 


 


 


47% 


15% 


11% 
9% 


4% 
1% 
1% 


12% 


Owner, Managing Director 


 Director


 Authorised Person 


Line Manager


Production Manager


Financial Manager 


Risk manager


Other


69% 


17% 


12% 
1% 


1% 


5 years and more 


3 years up to incomplete 5 years 


1 year up to incomplete 3 years 


6 months up to incomplete 1 year 


Less than 6 months
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At more detailed investigation of the sample, it can 


be stated that the longest practice at the given posi-


tion was alleged by owners and managing directors 


who almost unanimously stated 5 and more years, 


which can be seen on a comparative graph no. 4.  


 


 
Fig. 4: Length of work experience at the individual  


work positions. 


 


More detailed description of a structure of the re-


spondents, whose answers will be presented in the 


following text, is enabled by knowledge of some of 


their other characteristics.   


 


75,3 % of the used sample was formed by economic 


subjects that, according to the CzechInvest method-


ology, fall under the category “small enterprises”, 


that means subjects that employ less than 50 em-


ployees.  Out of these “small enterprises”, 46,3 % 


employed less than 10 employees and thus fell un-


der the category “retailers”. At this point, we should 


be reminded of the importance of small enterprises 


for stability and flexibility of economy in a long run 


and of their role as the largest employer.  


   


The remaining 24,7 % of enterprises in the sample 


fell on subjects employing more than 50 employees. 


More detailed information about the sample struc-


ture according to the size of the enterprises is given 


in picture no. 5.   


 


As far as the firms´ domicile was concerned, accord-


ing to NUTS 2, the Moravia-Silesia region and the 


capital city Prague, were represented the most, 


these are two out of three main economic centres of 


the Czech Republic. More detailed data about the 


locality of the organisations contained in the sample 


are in picture no. 6.   


 


 
Fig. 5: How many members of staff are currently working  


in your organisation? 


 


Fig. 6: Organisation´s domicile  


(Allocation according to NUTS). 


 


 


The following table contains information about a 


field of the main practice of the respondents, ac-


cording to CZ – NACE classification, whereupon 


there were mostly subjects that fall under  Education 


(23,6 %) field and Processing industry (21,3 %).   
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The main activity of an organisation  Frequency Ratio (%) 


A - Agriculture, hunting, forestry 1 1,1 


C - Mining of raw materials 2 2,2 


D - Processing industry 19 21,3 


E - Electric., gas and water product. and distribution 2 2,2 


F -  Civil Engineering 10 11,2 


G - Business, repairs of vehicles and household prod. 10 11,2 


I - Transport, warehousing and communications 2 2,2 


J - Financial mediation 1 1,1 


K - Real estate and rental activities 8 9,0 


L - Public administration, defence, social security 2 2,2 


M - Education  21 23,6 


N - Health and social care, veterinary activities 3 3,4 


O - Other public, social and personal services 7 7,9 


Q - Extrateritoral organisations and institutions 1 1,1 


Total 89 100,0 


Table 6.1: The main activity of an organisation  


(According to CZ – NACE classification) 


 


 


Risk management in firms and 


organisations  


 


Attitude of a vast majority of the respondents to-


wards risk management and its results is positive. 


The given statement comes from conviction of all 


the respondents that it is possible to prevent crisis 


situations in business, but only up to a certain level, 


because some risks in form of unexpected shocks, 


system changes etc. cannot be predicted and thus 


cannot be effectively prevented.     


 


The above can be further illustrated by the respon-


dents´ conviction about positive effect of risk man-


agement for their competitive advantage and its 


financial results for the benefit of organisation. The 


possibility of building or strengthening competitive 


advantage of a company via managing risks, was 


doubted by some individuals claiming that this is 


currently becoming rather a standard than competi-


tive advantage and that knowledge of risks forms 


only “a necessary condition, not a sufficient one”, 


with which (respectively with knowledge acquired 


within the risk management process) it is necessary 


to work further.   


 


Also the financial benefit of risk management was 


doubted by the increase of administration and costs 


that wind down the benefit.  


 


The respondents most frequently understood sys-


tematic risk management as a source of competitive 


advantage (in 78,7 %), that is if an organisation iden-


tifies and systematically manages its risks, can make, 


sustain or even enforce its headstart ahead of com-


petition. Although 38,2 % of the respondents when 


implementing risk management expected increase 


of the total company costs, 73,0 % of the respon-


dents particularly emphasised  positive effect on the 


company´s financial  results. This fact can be ex-


plained by necessary expenses at implementation 


and setting up of a risk management system, which 


in the years to come repays back by a significant 


reduction of costs for eliminating results of crisis 


situations.  
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Fig. 7: What impacts can bring knowledge and systematic risk manage-


ment?  


 


Relevance of these views can be partially supported 


by the fact that 55,1 % of the respondents had to 


solve at least one crisis situation in the last 6 months 


and so they have a personal experience with the 


positives and the negatives, which are brought by 


risk management in practice. The mentioned crisis 


situations were in majority of cases linked to the 
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results of the global economic crisis that led towards 


customers´ withdrawal, drop in orders, and more 


difficult access to financial sources etc., but there 


were also individual cases of leaving of key employ-


ees, unexpected changes in customs rates, breach of 


the law as a result of a personal failure etc.  


Despite perceving risk management as a profitable 


investment, majority of the respondents were un-


able to estimate the maximum rate of financial costs 


that would be considered adequate by companies, 


which is documented by 38,2 % of the respondents 


who “were unable to assess” the annual risk man-


agement investment rate. 


 


The most frequently given range that is considered 


to be an adequate annual cost for risk management 


was 10 to 50 thousand CZK, then range from 5 to 9 


thousand CZK and up to 5 thousand CZK, which was 


altogether given by 51,7 % of the respondents. More 


than 50 thousand CZK was stated only by 10,1 % of 


the respondents.   


 


 
Fig. 8: What is the maximum annual investment (in CZK) into a system-


atic risk management that is optimal for your company?   


 


The above mentioned high ratio of the respondents 


who were unable to assess the range of financial 


sources, which their organisation would be able to 


invest annually into risk management, can be ex-


plained for example by a lack of knowledge of analy-


sis content and procedures and of risk management. 


An interesting discovery was also the evident inde-


pendence of the amount of sources available for risk 


management compare to the size of the subject (the 


number of its staff), although credibility of this con-


clusion is weakened by the low number of observa-


tions.  


 


When identifying the degree of risk of individual 


activities (departments) it showed that the per-


ceived degree of risk of the individual activities of a 


company coincides with the importance of these 


activities for the company´s survival. The respon-


dents perceive that the riskiest activities are pro-


duction or service provision, respectively the main 


activity of a company, customer relations, financial 


management and human resources management, 


whereas the least risky activities are perceived to be 


environmental protection, research and develop-


ment, administration and accountancy.  


 


 
Fig. 9: Identify degree of risk of the following “departments” from a view 


of your company. 


Note: Average assessment acquires value from 1 for negligible risk up to 


5 for a risk threatening existency of a subject.  (The scale is set up accord-


ing to a norm ONR 49 002-1 – Risk management for organisations and 


systems). 
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Another interesting discovery was attribution of 


importance not only to the knowledge of their own 


organisation´s risks, but also to the knowledge of 


risks of their clients (91,0 % of the respondents), 


competitors (70,8 % of the respondents) and suppli-


ers (69,7 % of the respondents), considering their 


mutual cohesion and dependence. Relatively the 


most important for them is the knowledge of the 


risks of their clients (customers) who are the buyers 


of their products or services. It is therefore impor-


tant to know the potential risks that can affect their 


own customers because it makes it easier then to 


anticipate risks stemming from product purchase 


reduction or even shut off from the customer´s side.  


 


 
                              Risks of clients         Risks of competitors    Risks of suppliers 


 


Fig. 10: Name groups, where it is important for your company to know 


the risks that they are faced with.  


 


According to a statement of the respondents, the 


top management or the company´s owner (in case of 


small firms, he often is also a member of the top 


management) should be responsible for the identifi-


cation and for managing of risks. Relatively often it 


was stated that “all employees”, that form an impor-


tant part of managing risks, should be also responsi-


ble for this process, but cannot be due to authority 


split and in this case due to undefined responsibility 


for managing risks. From this point of view it can be 


seen as a paradox that an internal or an external risk 


management specialist is placed right on the 5th 


respectively 7th place within the considered catego-


ries, which can, to a certain degree, be influenced by 


the size and the structure of organisations in the 


considered sample. 


 


 
Fig. 11: Who should be primarily responsible for risk identification and 


risk management in your company? 


 


Note: An option to give up to 3 answers. “Other person” stands for a 


man responsible for the area where the risk exists (a problem appeared). 


 


This theory is supported also by investigation of a 


relation between the size of an organisation and the 


frequency of attributing risk management responsi-


bility to specific work positions, respectively profes-


sions.   


 


When focusing attention on the frequency of attri-


bution of risk management responsibility directly to 


the owner (or managing director), it revealed that 


this option was most frequently given in case of sub-


jects with 1 - 9 employees (74,2 % of subjects in this 


category) and with 10 - 24 employees (61,9 % of 


subjects in this category), and the subjects in the 


other categories didn´t cross  50,0 % limit. This result 


corresponds with the fact that in organisations of 


this size, it isn´t rational to employ a full-time “Risk 


Manager”, either from the point of view of the la-


bour costs or from the point of view of a workload of 


this person.  


 


This fact also shows in a case of investigating atti-


tudes of organisations towards delegating risk man-
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agement responsibility in a company to a designated 


internal specialist (Risk Manager) or towards exter-


nally hired specialist. Despite limited range of a 


sample of the respondents it is possible to see evi-


dent pattern in behaviour of the firms, when manag-


ing risks via internal Risk Managers is preferred by 


firms with more than 250 employees, whereas man-


aging risks via external specialists is preferred by 


firms up to 250 employees (firms with more than 


250 employees didn´t even acknowledge this op-


tion). At the same time it can be remarked that the 


given conclusions were the stronger the closer the 


size of organisations approached the extreme limits 


(that is 1 – 9 employees and more than 1000 em-


ployees).   


 


An internal employee responsible for managing risks 


should particularly brim over, according to the re-


spondents, with the ability to solve problems, with 


credibility and responsibility, on the other hand the 


relatively least importance was given to flexibility, 


and sincerity and timeplanning, as is shown on pic-


ture no. 12.  


 
Fig .12: Assess importance of characteristics that an employee responsi-


ble for risk management in your organisation should have. 


 


In case of firms and organisations in the Czech Re-


public, there is a “feeling” of a certain distrust to-


wards managing risks via external Risk Managers, 


which can be illustrated not only by a ratio of 5,6 % 


of the respondents who manage their risks through 


external subjects, but also by a ratio of 60,7 % of the 


respondents who are not inclined to this option.  


 


 Fig. 13: Would you trust external specialists to manage risks in your 


organisation?  


 


 
Fig.  14: Assess how important are the following characteristics for a 


hypothetical external risk management specialist in your company?  


 


The above mentioned reluctance to entrust risk 


management of a company to the hands of an ex-


ternal subject, can be explained by the necessary 


access of this subject to sensitive and strategic in-


formation of a firm, this is also confirmed by the 
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Risk Managers. (Further on we will be considering 


replies from only 78 respondents who did not strictly 


refuse the option of an external risk management 


that is those who didn´t select in the previous ques-


tion the option “definitely not”).  


 


In case of external specialists for managing risks, the 


priorities in their characteristics are given in the first 


place to credibility, sincerity and openness and only 


then problemsolving ability, whereupon problem-


solving was the basic requirement in case of internal 


employees responsible for risk management.  


 


From the professional point of view the respondents 


consider to be significant experience from crisis 


situations, ability to find new solutions and knowl-


edge of professional methods in risk management. 


Very interesting seems to be the fact that the least 


importance is given to the option of auditing an ex-


ternal Risk Manager, which can be explained by the 


above mentioned high requirements for credibility, 


sincerity and openness.  


 
Fig.  15: Up to what limit are the given characteristics important at a 


hypothetical external risk management specialist in your company? 


 


At the time of the survey´s realisation, that is at the 


beginning of the year 2009, the risk management 


was realised by the total of 70,8 % of the respon-


dents (63 organisations), either themselves or by 


external risk management specialists. The remaining 


29,2 %  (26 organisations) didn´t manage their risks 


in any way, whereupon 22,5 % of the respondents 


fell on subjects that are thinking about risk man-


agement in the future based on the experience of 


the current economic crisis and 6,7 % of the respon-


dents fell on subjects that didn´t manage their risks 


and were not even intending to do so in the future.   


Fig. 16: Do you manage risks in your company? 


 


 


 Fig.  17:  Risk management according to the size of an organisation. 


 


More detailed investigation of an issue of the real 


state of risk management in organisations in accor-


dance to their size, confirmed some of the above 


conclusions. It showed that the larger the company, 


the more homogenized the answers related to risk 


management. Large firms almost without an excep-


tion manage their risks using their own sources, 


whereas smaller firms differ in their attitudes to-


wards risk management.  
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This is evident particularly on managing risks 


through external Risk Managers who are stated only 


by firms with up to 50 employees, or it can be seen 


on the absolute lack of managing risks and with no 


intention to change this in the future, which is seen 


only in firms with up to 100 employees. In case of 


the remaining size categories there are no differ-


ences that would significantly differ from the overall 


sample structure.   


 


When focusing only on 63 organisations that at the 


time of the survey, managed their risks, it can be 


noted that this process run primarily, that is in 57,1 


% of cases, in a medium-term horizon, that is from 1 


month up to 1 year. Organisations realize that it is 


necessary to anticipate risks in the medium-term 


time horizon because risks change in time, the same 


as the likelihood of their rise and the extent of their 


impact.  


 


 
Fig. 18: At what time horizon do you systematically foresee the risks in 


your company?  


 


Managing of risks was most frequently realised 


through an intuitive approach (in 76,2 % of cases), 


though relatively extensive is also systematic risk 


identification (42,9 %), using set up systems (36,5 %), 


crisis plans (33,3 %) and designating a specific per-


son responsible for managing risks (23,8 %).   


 


Organisations that at the time of realisation of this 


survey, didn´t manage their risks, most frequently 


stated that the reason was lack of qualified employ-


ees (57,7 %), insufficient information (53,8 %), time 


consumption (38, 5 %) and financial intensity.  
  


 
Fig. 19: What risk management tools do you use in your company? 


Note:  An option to give more answers. “Other” tools include risk analysis 


of individual projects, thorough selection of business partners, us-


ing own tools. 


 


 
Fig. 20: Why don´t you manage risks in your company?  


Note: An option to give more answers. 


 


The provided insight to the state of risk manage-


ment in organisations of the Czech Republic can be 


concluded by information about an interest of firms 


in further development of their risk management 


systems. Despite the oppressive situation caused by 


impacts of the global economic crisis, or perhaps 


because of that, 31,5 % of the respondents declared 


an intention to keep on improving procedures of 


identification and risk management in their compa-


nies during the following year. 47,2 % of the compa-


nies are still considering this option and 21,3 % re-


fused this option.  
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Conclusion 


 


It can be stated that organisations realize the neces-


sity to manage risks and 70 % of them manage their 


risks and acknowledge this management as an op-


portunity and competitive advantage. Organisations 


though manage their risks in a high rate intuitively. Is 


it possible to rely on this method? How does an in-


tuitive risk management work? What is the likeli-


hood that the intuition will not fail?  


 


It came out of the survey that in the Czech Republic, 


there is still a strong emphasis on the owner´s and 


top management´s responsibility for risk manage-


ment, and this responsibility is emphasised particu-


larly in smaller enterprises and organisations that 


often cannot afford to make use of services of pro-


fessional Risk Managers. If there already is co-


operation with a Risk Manager, it is more likely to be 


an external Risk Manager, in case of smaller subjects 


and an internal Risk Manager in case of larger sub-


jects.  


 


 From the respondents replies further came out that 


the person responsible for managing risks should be 


working within the organisation as an employee and 


should have a great capacity to be able to solve 


problems, be credible and competent for planning 


and time organising, as well as he or she should be 


able to communicate effectively and accept respon-


sibility for his/her decisions. The respondents also 


revealed relatively high extent of reluctancy towards 


co-operation with external subjects for managing 


risks, and this fact can be explained by certain dis-


trust in these external 


 


 


 


 


 


 


Risk Managers, because they have an access to stra-


tegic information of firms and there is no sufficient 


guarantee against misuse or provision of this infor-


mation to a third person or by a lack of information 


about risk management itself, which can lead to 


worries of a decreas of flexibility and financial loss-


making of these activities.  
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Information about the survey´s organisers 


 


RPIC-ViP Ltd. 


 


The firm RPIC-ViP Ltd. was established in 1998. The 


advisors and consultants constitute already 16 years 


of practical experience working on the Czech market 


in a consultancy to small and medium enterprises 


together with innovations in the area of human re-


sources management. 


The firm currently employs more than 50 members 


of staff in 8 branches (Ostrava, Opava, Frýdek-


Místek, Havířov, Karviná, Nový Jičín, Bruntál a 


Praha). The firm´s consultants follow the Code of 


Ethics as the basic professional and ethical norm of a 


consultant´s approach towards clients.  


 


The main activities of RPIC-ViP Ltd. are focused on 


five principal areas:  


� Human resources development. 


� Consultancy for small and medium enterprises. 


� Consultancy for quality and environment man-


agement system implementation.  


� Projects of regional development.  


� International programmes and projects. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Association of Insurance and Risk Management 


Specialists in the Czech Republic (ASPAR CZ) 


 
Association ASPAR CZ arose from originally non-


formal meetings of Czech insurance and risk special-


ists dating back to the year 1999. In April 2007 it was 


registered as a civic association and it currently has 


22 members. 


The aim of the association is to provide specialist 


and educational base that is primarily focused on 


managers dealing with insurance and with risk man-


agement, to help increase awareness about impor-


tance of insurance and risk management; represents 


common interests of its members and to co-operate 


with similar institutions. ASPAR CZ arranges for its 


members regular meetings and specialist seminars.  


 


 


 


Internet server www.risk-management.cz 


 


Specialist portal not only about risk management 


and at the same time space for your publications. 
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Ekonomická krize zvyšuje zájem firem  


o řízení rizik 


 


Pouze 7 % respondentů z řad firem uvedlo, že rizika 


neřídí ani o tom do budoucna neuvažují. 


 


Nutnost řízení rizik si uvědomuje více než sedmdesát 


procent organizací v České republice, vyplývá to 


z výzkumu společnosti RPIC-ViP, který proběhl 


v únoru a březnu 2009 na vzorku 89 firem. Řízení 


rizik na počátku letošního roku realizovalo celkem 71 


% respondentů, zbylých 29 % respondentů svá rizika 


nijak neřídilo. Z toho 22 % respondentů uvažuje o 


řízení rizik do budoucna na základě zkušeností z prá-


vě probíhající hospodářské krize. Pouze 7 % 


z celkového počtu respondentů se vyjádřilo, že rizika 


neřídí a ani o tom v této chvíli neuvažují. 


 


„Tématem‚ jak řešit krize a rizika s nimi spojená“ se 


zabývá risk management, tedy řízení rizik,“ vysvětlu-


je Petra Adásková, jedna z autorů výzkumu. „Trend 


řízení rizik se do České republiky dostává ze zahraničí 


díky managementu, který přichází a působí na našem 


v území. Katastrofické krizové situace se projevují u 


nás stejně jako v zahraničí, jedná se například o po-


vodně, sucho, kolísání cen vstupů, kolísání cen za-


hraničních měn, problémy bank s likviditou a boni-


tou úvěrů, extrémistické nepokoje, apod.“ 


 


Respondenti výzkumu realizují řízení rizik nejčastěji 


prostřednictvím intuitivního přístupu (v 76,2 % pří-


padů), relativně četná je však také systematická 


identifikace rizik (42,9 %), využívání nastavených 


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


konkrétní osoby odpovědné za řízení rizik (23,8 %). 


 


Jedním z rysů současného řízení rizik v podnicích a 


organizacích České republiky je relativně vysoká 


nedůvěra vůči externím risk managerům, tedy od-


borníkům na řízení rizik, což lze ilustrovat nejen po-


dílem 6% respondentů, kteří svá rizika řídí prostřed-


nictvím externích subjektů, ale také podílem 61 % 


respondentů, kteří této možnosti nejsou nakloněni. 


 


Výše uvedenou neochotu lze vysvětlit nutným pří-


stupem externích subjektů k citlivým a strategickým 


informacím firmy, což potvrzují také respondenty 


požadované charakteristiky externích risk managerů. 


V prvé řadě jsou požadovány důvěryhodnost, upřím-


nost a otevřenost a teprve pak schopnost řešit pro-


blémy, přičemž právě řešení problémů bylo základ-


ním požadavkem v případě interních pracovníků 


odpovědných za řízení rizik. 


 


I přes tíživou situaci dopadů globální ekonomické 


krize, nebo možná právě kvůli ní, 31,5 % responden-


tů deklarovalo úmysl v průběhu následujícího roku 


zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik ve svých 


společnostech, 47,2 % tuto možnost stále zvažuje a 


21,3 % tuto možnost odmítlo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nutnost řídit rizika si uvědomuje 70% českých podniků.  


FinančníNoviny.cz. Ekonomický server ČTK,  


publikováno 12. 06. 2009. 
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Riziko jako příležitost  


 
Když jdete pěšky do práce, řídíte vůz nebo jedete 


výtahem, podstupujete jisté riziko. Uložením peněz 


do banky, investováním do akcií či úschovou hoto-


vosti pod matraci přijímáte taktéž rozdílně vysoká 


rizika ztráty či zisku. Pokud si koupíte los v loterii 


nebo se účastníte hazardních her v kasinu, snažíte se 


něco získat, avšak vždy je tady určitá pravděpodob-


nost, že se vám to nepovede. Vždy je přítomno rizi-


ko. Co je to vlastně „riziko“? 


 


Slovo riziko má své kořeny ve francouzském výrazu 


„risque“, které znamená nebezpečí. Velmi zjednodu-


šeně lze riziko vysvětlit jako pravděpodobnost výsky-


tu události odlišné od události očekávané, přičemž 


nejrozšířenější chápání tohoto slova vždy popisuje 


událost méně příznivou než událost očekávanou. 


Například při házení mincí se sázkou na „hlavu“ vždy 


existuje 50% riziko, že padne „orel“ a tedy riziko 


ztráty potenciální výhry. Stejně tak v podnikání je 


riziko nejčastěji chápáno jako událost, která může 


negativně ovlivnit výkonnost organizace a zapříčinit 


nejrůznější ztráty. 


 


Obr. 1: Co je to riziko? 


 


Tyto ztráty se mohou dotýkat různých oblastí řízení 


organizací, jako jsou např. bezpečnost a ochrana 


zdraví, plynulost výroby, kvalita poskytovaných slu-


žeb, finance, informatika, strategické plánování, 


zásobování, pracovníci, struktura atd. a zároveň mo-


hou mít různý dopad na její fungování. Pro organiza-


ce je důležité držet se několika základních kroků, kdy 


pojmenování rizik umožní jejich rozpoznání a jejich 


rozbor. To umožní vytvoření opatření zaměřených na 


omezení či úplné odstranění rizik. Samozřejmě snaha 


eliminace rizik nesmí ohrozit celkovou rovnováhu 


organizace, např. kdy vynaložené finanční prostředky 


na odstranění rizika úniku informací o vývoji nového 


výrobku zpomalí či úplně zastaví jeho vývoj. 


 


Riziko je tak vždy chápáno jako určitá hrozba. Hrozba 


ztráty postavení na trhu v případě firem, ztráty dob-


rého jména, ztráty finančních či jiných zdrojů nebo 


dokonce hrozba zániku. Přestaneme však jezdit au-


tem, používat výtah či investovat peníze, protože to 


je rizikové? Rizika a krizové situace nelze stopro-


centně vyloučit z našich životů, ať pracovních či sou-


kromých, ale je možné jejich výskyt minimalizovat.  


 


Důležité je přestat chápat rizika pouze jako hrozbu, 


neboť tyto v sobě skrývají také příležitosti. Proč or-


ganizace vynakládají tolik „energie“ k hledání omluv, 


výmluv a odůvodnění proč vznikla krize? Proč raději 


nevyužijí tu samou „energii“ k pochopení rizika jako 


příležitosti k hledání příčiny, pojmenování důvodů a 


hledání nových cest k eliminaci příčin a poučení se 


do budoucna? Vždyť právě pochopení a správné 


předcházení rizikům může vytvořit ty pravé podmín-


ky pro rozvoj.  
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Řízení rizik 


 


V důsledku globalizace, tedy „zkracování“ vzdálenos-


tí na Zemi, snižování významu hranic mezi státy, 


ekonomického propojování vyznaných finančních 


organizací, investování do zahraničních akcií, díky 


internetu či obchodování se zámořskými destinace-


mi, se snižují náklady na výrobu a poskytování služeb 


mezi kontinenty. Toto globální propojení má však 


také svá úskalí, která v loňském roce (2008) vyústily 


v „globální ekonomickou krizi“, jež byla reakcí na 


krize velkých ekonomik a jejich přenos do navazují-


cích oborů napříč hranicemi států.  


 


Řešením krizí a rizik s nimi spojených se zabývá risk 


management, tedy řízení rizik. Trend řízení rizik se 


do České republiky dostává prostřednictvím působe-


ní zahraničních managerů v organizacích působících 


na českém trhu. Tito manageři s sebou přináší stan-


dardizované systémy řízení, ověřené standardy a 


metody práce a přizpůsobují je prostředí a způsobu 


uvažování v českých podmínkách. Katastrofické kri-


zové situace se projevují u nás stejně jako v zahraničí 


(např. povodně, sucho, kolísání cen vstupů, kolísání 


cen zahraničních měn, problémy bank s likviditou a 


bonitou úvěrů, extrémistické nepokoje apod.) 


 


Při zkoumání povědomí o řízení rizik v České republi-


ce bylo zjištěno, že existuje celá řada studií k tomuto 


tématu. Samozřejmě není studie jako studie a pokud 


bereme v potaz ty, které proběhly pod záštitou dů-


věryhodných institucí, můžeme uvést tyto:  


 


� Consulting České spořitelny a Svaz průmyslu a 


dopravy ČR. Výsledky průzkumu řízení rizik v ČR. 


(2006) 


� Erst & Young. Companies on risk. The benefits of 


alignment. (Praha, 2006)  


� MMC Marsh& McLennan Companies. Řízení 


rizik: příležitosti pro získání konkurenční výhody 


ve střední a východní Evropě (Studie rizik pro rok 


2006). (Praha, 2006) 


� DBM &al. Průzkum mezi českými manažery: Rizi-


ka a krize 2003. (Praha, listopad 2003) 


 


Z uvedeného vyplývá, že nejnovější dostupné studie 


pocházejí z roku 2006. Tři léta vývoje mohly vést 


k výrazným změnám v chápání významu řízení rizik 


mezi organizacemi v ČR, přičemž tento přirozený 


vývoj mohl být dále umocněn vznikem „globální 


ekonomické krize“. Z tohoto důvodu bylo přistoupe-


no k realizaci nového průzkumu, který by přinesl 


aktuální informace o stavu řízení rizik v ČR. 


 


Cílem dotazníkového šetření bylo získat odpovědi 


na následující otázky: 


 


� Řídí organizace rizika, a pokud ano, tak jakými 


způsoby? 


� Chápou organizace řízení rizik jako příležitost? 


� Jsou organizace otevřeny řízení rizik externím 


specialistou? 


� Kdo je zodpovědný za řízení rizik v organizacích? 


� Jaké vlastnosti jsou pro „risk managera“ potřeb-


né? 
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Průzkum současného stavu řízení rizik v 


podnicích a organizacích v České republice 


 


V roce 2009 proběhlo dotazníkové šetření, jehož 


účelem bylo zmapování stavu řízení rizik v podnicích 


a organizacích v České republice. Tento průzkum byl 


realizován firmou RPIC-ViP s.r.o. pod záštitou Asoci-


ace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky 


(ASPAR CZ) a serveru www.risk-management.cz. 


 


 


Metodika šetření a struktura vzorku 


respondentů 


 


V rámci šetření, které probíhalo od 1. 2. do 31. 3. 


2009, bylo osloveno 1 000 ekonomických subjektů 


s žádostí o vyplnění dotazníku prostřednictvím 


webového rozhraní, přičemž toto rozhraní neumož-


ňovalo vícenásobné odeslání odpovědí.  


Subjekty k oslovení byly identifikovány prostřednic-


tvím náhodného výběru ze základního souboru, kon-


krétně pak z databáze „Albertina - firemní monitor, 


ver. 1/2009“.    


 


 Z oslovených ekonomických subjektů úplně vyplně-


ný dotazník odeslalo 89 z nich, což odpovídá míře 


návratnosti ve výši 8,9 %. Takto nízkou míru návrat-


nosti lze vysvětlovat jednak jistým přesycením těch-


to subjektů žádostmi o účast v obdobných šetřeních, 


jednak termínem realizace šetření, v němž mnohé 


subjekty prioritně řešily aktuální problémy plynoucí 


z globální ekonomické krize. 


 


I přes relativně malý disponibilní vzorek respondentů 


lze získané odpovědi považovat za relevantní, což 


dokládá také struktura osob poskytujících odpovědi, 


neboť 71,9 % z nich bylo majiteli, řediteli, jednateli či 


pověřenými osobami, u nichž lze předpokládat nej-


větší znalosti o celkovém chodu organizace. Zbylí 


jedinci pak odpovídají za konkrétní úseky činností 


organizace, přičemž jejich propojení na řízení rizik je 


zcela zjevné.  


 


47%


15%


11%


9%


4%


1%
1%


12%


Majitel, jednatel


Ředitel


Osoba s pověřením


Liniový vedoucí


Výrobní ředitel


Finanční ředitel


Risk manager


Jiná


 
Obr. 2: Jaká je vaše Pracovní pozice? 


Pozn.: „Jiná“ pracovní pozice respondenta zahrnovala následující odpo-
vědi: administrativní pracovník, HR manager, inspektor jakosti, technický 
poradce ředitele, fundraiser, konstruktér (seřazeno dle četnosti). 


 


Na svých pracovních pozicích pak téměř všichni pů-


sobí déle než 1 rok. 85,4 % respondentů pak déle než 


3 roky. Z uvedeného plyne, že respondenti nejsou 


„nováčky“ na svých pozicích a mají četné praktické 


zkušenosti, ze kterých mohou čerpat při odpovědích 


na otázky tohoto šetření. 


 


69%


17%


12%


1%


1%


5 let a více


3 roky až necelých 5 let


1 rok až necelé 3 roky


6 měsíců až necelý 1 rok


Méně než 6 měsíců


 
Obr. 3: Jaká je délka  vaší  praxe na uvedené pozici? 


 


Při podrobnějším zkoumání vzorku, je možno konsta-


tovat, že nejdelší praxi na uvedené pozici uváděli 


právě majitelé a jednatelé organizací, kteří téměř 


jednomyslně uváděli 5 a více let, což je patrno na 


srovnávacím grafu č. 3.  
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Obr. 4: Délka praxe uvedená  u  jednotlivých pozic. 


 


Podrobnější deskripci struktury respondentů (orga-


nizací), jejichž odpovědi budou v následujícím textu 


prezentovány, umožňuje znalost některých jejich 


dalších charakteristik.  


 


Ze 75,3 % byl použitý vzorek tvořen ekonomickými 


subjekty spadajícími dle metodiky CzechInvestu do 


kategorie „malé podniky“, tedy subjekty zaměstná-


vající méně než 50 zaměstnanců. Z těchto „malých 


podniků“ pak 46,3 % z nich zaměstnávalo méně než 


10 zaměstnanců a spadalo tak do kategorie označo-


vané jako „drobní podnikatelé“. Na tomto místě je 


vhodné připomenout význam malých podniků pro 


stabilitu a flexibilitu ekonomiky v dlouhém období a 


jejich roli jako největšího zaměstnavatele. Zbylých 


24,7 % podniků ve vzorku připadalo na subjekty za-


městnávající více než 50 zaměstnanců. Podrobnější 


informace o struktuře vzorku dle velikosti firem ob-


sahuje obrázek č. 5. 


 


Z pohledu sídla organizace dle NUTS 2 bylo nejvíce 


zastoupeno Moravskoslezsko a hlavní město Praha, 


tedy dvě ze tří hlavních ekonomických center České 


republiky. Podrobnější údaje o lokalizaci sídla organi-


zací obsažených ve vzorku obsahuje obrázek č. 6.  
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Obr. 5 :Jaký je aktuální počet zaměstnanců ve vaší   


organizaci? 
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Obr. 6: Sídlo organizace (rozdělení dle NUTS). 


 


Hlavní obor činnosti organizace dle OKEČ Četnost Podíl (%) 
A - Zemědělství, myslivost, lesnictví 1 1,1 
C - Těžba nerostných surovin 2 2,2 
D - Zpracovatelský průmysl 19 21,3 
E - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 2 2,2 
F - Stavebnictví 10 11,2 
G - Obchod, opravy motor. vozidel a výrobků pro 
osob. potřebu a domácnost 


10 11,2 


I - Doprava, skladování a spoje 2 2,2 
J - Finanční zprostředkování 1 1,1 
K - Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, 
    podnikatelské činnosti 


8 9,0 


L - Veř. správa, obrana, povinné soc. zabezpeč. 2 2,2 
M - Vzdělávání 21 23,6 
N - Zdravotní a soc. péče, veterinární činnosti 3 3,4 
O - Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 7 7,9 
Q - Extrateritoriální organizace a instituce 1 1,1 


Celkem 89 100,0 


Tab. 6.1: Hlavní obor činnosti organizace (dle OKEČ) 


 


Předchozí tabulka obsahuje informace o oboru hlav-


ní činnosti respondentů, dle klasifikace OKEČ, při-


čemž nejvíce byly ve vzorku obsaženy subjekty nále-


žející do oborů Vzdělávání  (23,6 %) a Zpracovatelský 


průmysl (21,3 %). 
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Řízení rizik v podnicích a organizacích 


 


Postoj drtivé většiny respondentů vůči řízení rizik a 


jeho výsledkům je pozitivní. Uvedené tvrzení vychází 


z přesvědčení všech respondentů, že lze krizovým 


situacím v podnikání předcházet, avšak jen do určité 


míry, neboť některá rizika v podobě neočekávaných 


šoků, systémových změn apod. předvídat nelze a 


nelze jim tak účinně předcházet.    


 


Uvedené lze dále dokreslit přesvědčením responden-


tů o pozitivním efektu řízení rizik na svou konku-


renční výhodu a její finanční výsledky ve prospěch 


organizace. Možnost vybudování či posílení konku-


renční výhody společnosti prostřednictvím řízení 


rizik byla některými jedinci zpochybňována tím, že 


toto se v současnosti stává spíše standardem než 


konkurenční výhodou a že znalost rizik tvoří pouze 


„podmínku nutnou, nikoli dostačující“, se kterou 


(resp. se znalostmi získanými v rámci procesu řízení 


rizik) je nutno dále pracovat. Také finanční výnosnost 


řízení rizik bylo zpochybňováno nárůstem adminis-


trativy a náklady, které tuto snižuje. 


 


Respondenti systematické řízení rizik nejčastěji chá-


pali jako zdroj konkurenční výhody (v 78,7 %), tedy 


pokud organizace svá rizika identifikuje a systema-


ticky řídí, dokáže vytvořit, udržet či dokonce posílit 


náskok před konkurencí. Ačkoli 38,2 % respondentů 


očekávala při zavedení řízení rizik zvýšení celkových 


nákladů společnosti, 73,0 % respondentů zdůraznilo 


zejména pozitivní efekt na finanční výsledky společ-


nosti. Tuto skutečnost lze vysvětlit potřebnými ná-


klady při zavádění a nastavování systému řízení rizik, 


které se v následujících letech vrátí výraznou redukcí 


nákladů na odstraňování důsledků krizových situací.  
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Obr. 7: Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení 


rizik? 


 


Relevanci těchto názorů lze částečně podpořit sku-


tečností, že 55,1 % respondentů v posledních 6 mě-


sících alespoň jednu krizovou situaci řešilo a mají tak 


osobní zkušenosti s klady i zápory, které řízení rizik 


v praxi přináší. Zmíněné krizové situace byly v drtivé 


většině spojeny s důsledky globální ekonomické kri-


ze, které se projevovaly v odchodu odběratelů, po-


klesu zakázek, zhoršeném přístupu k finančním zdro-


jům apod., ale vyskytovaly se také individuální pří-


pady odchodu klíčových zaměstnanců, neočekávané 


změny celních sazeb, porušení zákona v důsledku 


osobního selhání apod. 


 


I přes vnímání řízení rizik jako výnosné investice ne-


byli respondenti ve velké míře schopni odhadnout 


maximální výši finančních nákladů, jež by společnosti 


vnímaly jako přiměřené, což dokládá 38,2 % respon-


dentů, kteří roční výši investic do řízení rizik „nedo-


kázalo posoudit“.  
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Jako přiměřená výše ročních nákladů na řízení rizik 


bylo nejčastěji uvedeno rozmezí od 10 do 50 tis. Kč, 


dále rozmezí od 5 do 9 tis. Kč a do 5 tis. Kč, jež do-


hromady uvedlo 51,7 % respondentů. Více než 50 tis. 


Kč pak uvedlo pouze 10,1 % respondentů.  


 


Výše zmíněný vysoký podíl respondentů, kteří nebyli 


schopni posoudit rozsah finančních zdrojů, jež by 


jejich organizace byla ročně schopna investovat do 


řízení rizik lze vysvětlit např.  neznalostí obsahu a 


postupů analýzy a řízení rizik. Zajímavým zjištěním 


bylo také zjevná nezávislost množství zdrojů dostup-


ných pro řízení rizik na velikosti subjektu (na počtu 


jeho zaměstnanců), ačkoli věrohodnost tohoto závě-


ru je oslabována nízkým počtem pozorování. 
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Obr. 8: Jaká maximální roční investice (v Kč) do systematického řízení 


rizik je pro Vaši společnost únosná?  


 


Při identifikaci rizikovosti jednotlivých aktivit (oddě-


lení) organizací se ukázalo, že se vnímaná rizikovost 


jednotlivých činností společnosti shoduje s význa-


mem těchto aktivit pro její přežití. Jako nejrizikovější 


je respondenty vnímána výroba či poskytování slu-


žeb, resp. hlavní činnost společnosti, vztahy se zá-


kazníkem, finanční řízení a řízení lidských zdrojů, 


zatímco jako nejméně rizikové byla vnímána ochrana 


životního prostředí, výzkum a vývoj, administrativa a 


účetnictví. 


 


 
Obr. 9: Označte rizikovost následujících „oddělení“  


z pohledu Vaší společnosti. 


Pozn.: Průměrné hodnocení nabývá hodnot od 1 pro zanedbatelné riziko 


do 5 pro riziko ohrožující existenci subjekt. (Stupnice je stanovena dle 


doporučení normy ONR 49 002-1 - Management rizik pro organizace a 


systémy). 


 


 
Obr. 10: Uveďte skupiny, v jejichž případě je znalost rizik, kterým jsou 


vystaveny, důležitá pro Vaši společnost. 


 


Dalším zajímavým zjištěním bylo přisuzování význa-


mu nejen znalostem vlastních rizik organizací, ale 


také znalostem rizik jejich klientů (91,0 % respon-


dentů), konkurentů (70,8 % respondentů) a dodava-


telů (69,7 % respondentů), vzhledem k jejich vzá-


jemné provázanosti a závislosti. Relativně nejvíce je 


pro ně důležitá znalost rizik jejich klientů (zákazníků), 


kteří jsou odběrateli jejich výrobků či služeb. Je proto 
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důležité znát potenciální rizika, která mohou ovlivnit 


vlastní zákazníky, neboť lze pak lépe předcházet rizi-


kům plynoucích ze snížení či dokonce přerušení od-


běrů produktu ze strany zákazníka.  


 


Za identifikaci a řízení rizik by, dle vyjádření respon-


dentů, měl odpovídat top management nebo majitel 


společnosti (ten v případě malých společností bývá 


často také členem top managementu). Relativně 


často byli uváděni také „všichni zaměstnanci“, jež 


jsou důležitou součástí řízení rizik, avšak nemohou, 


pro roztříštěnost pravomocí a v tomto případě neur-


čitou odpovědnost za řízení rizik, za tento proces 


odpovídat. Z tohoto pohledu pak může působit pa-


radoxně umístění interního či externího odborníka 


na řízení rizik až na 5., resp. 7. místo v rámci uvažo-


vaných skupin, což může být do značné míry ovliv-


něno velikostí a strukturou organizací v uvažovaném 


vzorku. 
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Obr. 11: Kdo by měl být ve Vaší společnosti v převažující míře odpovědný 


za identifikaci a řízení riziky? 


Pozn.: Možnost uvedení až 3 odpovědí. „Jinou osobou“ byl myšlen člověk 


odpovědný za oblast, ve které riziko existuje (se problém vyskytl). 


 


Tuto domněnku podporuje také zkoumání vztahu 


mezi velikostí organizace a četností přisuzování od-


povědnosti za řízení rizik konkrétním pracovním 


pozicím, resp. profesím.  


 


Při zaměření pozornosti na četnost přisouzení odpo-


vědnosti za řízení rizik přímo majiteli (nebo jednateli) 


se ukázalo, že tato možnost byla nejčastěji uvedena 


právě v případě subjektů s 1-9 zaměstnanci (74,2 % 


subjektů v této kategorii) a s 10 - 24 zaměstnanci 


(61,9 % subjektů v této kategorii), přičemž subjekty 


v ostatních kategoriích nepřekročily hranici 50,0 %. 


Tento výsledek koresponduje s faktem, že u organi-


zací této velikosti není racionální zaměstnávat „risk 


managera“ na plný úvazek, a to jak z hlediska mzdo-


vých nákladů na tohoto pracovníka, tak z hlediska 


jeho efektivního pracovního vytížení.  


 


Tato skutečnost se projevuje také v případě zkou-


mání postoje organizací na přenesení zodpovědnosti 


za řízení rizik v organizaci na určeného interního 


specialistu (risk managera) nebo na řízení rizik pro-


střednictvím externě najatého odborníka. I přes 


omezený rozsah vzorku respondentů lze vypozorovat 


jasný vzor v chování firem, kdy řízení rizik prostřed-


nictvím interních risk managerů preferují firmy nad 


250 zaměstnanců, zatímco řízení rizik prostřednic-


tvím externistů preferují firmy do 250 zaměstnanců 


(firmy nad 250 zaměstnanců tuto možnost vůbec 


nepřipustily). Zároveň lze také podotknout, že uve-


dené závěry byly tím silnější, čím více se velikostní 


kategorie blížily krajním hodnotám (tj. 1 - 9 zaměst-


nanců a více než 1 000 zaměstnanců). 


 


1


1


2


2


3


2


4


2


7


6


27


10


18


31


33


40


39


42


48


54


16


53


69


55


53


47


46


44


34


28


45


242


1


1


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Schopnost řešit problémy


Důvěryhodnost


Schopnost nést zodpovědnost


Schopnost efektivní komunikace


Samostatnost


Zvládání zátěže a stresu


Výkonnost


Plánování a organizace času


Upřímnost a otevřenost


Flexibilita


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná
 


Obr. 12: Ohodnoťte význam vlastností, kterými by měl disponovat  


zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší společnosti. 
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Interní zaměstnanec odpovědný za řízení rizik by pak 


podle respondentů měl oplývat zejména schopností 


řešit problémy, důvěryhodností a zodpovědností, 


naopak jako relativně nejméně důležitá byla identifi-


kována flexibilita, upřímnost a schopnost plánovat 


čas, jak ukazuje obrázek č. 12.  


 


V případě podniků a organizací v České republice lze 


„vycítit“ jistou nedůvěru vůči řízení rizik prostřednic-


tvím externích risk managerů, což lze ilustrovat 


nejen podílem 5,6 % respondentů, kteří svá rizika řídí 


prostřednictvím externích subjektů, ale také podílem 


60,7 % respondentů, kteří této možnosti nejsou na-


kloněni. 


 


3


32


43


11


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


Rozhodně ano Spíše ano, za přesně


stanovených podmínek


Spíše ne Rozhodně ne


Obr. 13: Vložili byste důvěru v řízení rizik ve vaší organizaci externím 


odborníkům? 


 


Výše uvedenou neochotu svěřit řízení rizik společ-


nosti do rukou externího subjektu lze vysvětlit nut-


ným přístupem takovéhoto subjektu k citlivým a 


strategickým informacím firmy, což potvrzují také 


respondenty požadované charakteristiky externích 


risk managerů. (Dále budou uvažovány pouze odpo-


vědi 78 respondentů, kteří striktně neodmítli mož-


nost externího řízení rizik jejich společnosti, tj. ne-


zvolili v předchozí otázce možnost „rozhodně ne“).  


 


V případě externích odborníků na řízení rizik jsou 


v prvé řadě požadovány důvěryhodnost, upřímnost a 


otevřenost a teprve pak schopnost řešit problémy, 


přičemž právě řešení problémů bylo základním po-


žadavkem v případě interních pracovníků odpověd-


ných za řízení rizik. 
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Obr. 14: Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u hypotetické-


ho externího odborníka na řízení rizik ve Vaší společnosti? 


 


Po odborné stránce jsou pak pro respondenty vý-


znamné zkušenosti z krizových situacích, schopnost 


nalézat nová řešení a znalosti odborných metod 


řízení rizik. Velmi zajímavé je pak kladení nejmenšího 


významu možnosti kontroly externího risk managera, 


což lze však vysvětlit výše zmíněnými vysokými po-


žadavky na důvěryhodnost, upřímnost a otevřenost.  
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Obr. 15: Do jaké míry jsou uvedené znalosti  


u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 
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V době realizace šetření, tj. na počátku roku 2009, 


řízení rizik realizovalo celkem 70,8 % respondentů 


(63 organizací) ať již sami či ve spolupráci s externími 


odborníky na řízení rizik. Zbylých 29,2 % responden-


tů (26 organizací) svá rizika nijak neřídilo, přičemž 


22,5 % respondentů připadalo na subjekty, které o 


řízení rizik uvažují do budoucna na základě zkušenos-


tí z právě probíhající hospodářské krize a 6,7 % re-


spondentů připadalo na subjekty, které rizika neřídí 


a ani o tom do budoucna neuvažují.  
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Ne, neřídíme, ale
uvažujeme o tom do
budoucna
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neuvažujeme do
budoucna  


Obr. 16: Řídíte ve Vaší společnosti rizika? 


 


Podrobnější zkoumání otázky reálného stavu řízení 


rizik v organizacích v závislosti na jejich velikosti po-


tvrdilo některé výše uvedené závěry. Ukázalo se 


totiž, že s růstem velikosti podniku se odpovědi na 


řízení rizik v rámci velikostních skupin homogenizují. 


Velké firmy téměř bez výjimek řídí rizika svými zdroji, 


zatímco menší firmy mají přístup k řízení rizik více 


diferencovaný. To je patrné zejména na řízení rizik 


prostřednictvím externích risk managerů, které uvá-


dí pouze firmy do 50 zaměstnanců, nebo na úplném 


neřízení rizik bez zájmu tento stav změnit do bu-


doucna, které se vyskytuje pouze u firem do 100 


zaměstnanců. V případě zbylých dvou odpovědí již 


mezi jednotlivými velikostními kategoriemi neexistují 


rozdíly, které by se výrazněji odlišovaly od celkové 


struktury vzorku. 
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 Obr. 17:  Řízení rizik dle velikosti organizace. 


 


Při zaměření se pouze na 63 organizací, které v době 


průzkumu rizika řídily, lze konstatovat, že toto řízení 


probíhalo převážně, tj. v  57,1 % případů, ve střed-


nědobém horizontu, tj. od 1 měsíce do 1 roku. Orga-


nizace si uvědomují, že je nutné rizika předvídat ve 


střednědobém časovém horizontu, protože rizika se 


v čase mění, stejně jako jejich pravděpodobnost 


vzniku a velikost dopadu.  
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Obr. 18: V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší  


společnosti systematicky předvídána? 


 


Řízení rizik bylo nejčastěji realizováno prostřednic-


tvím intuitivního přístupu (v 76,2 % případů), relativ-


ně četná je však také systematická identifikace rizik 


(42,9 %), využívání nastavených systémů (36,5 %), 


krizových plánů (33,3 %) a určení konkrétní osoby 


odpovědné za řízení rizik (23,8 %).  
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Obr. 19: Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? 


Pozn.: Možnost uvedení více odpovědí. „Jiné“ nástroje zahrnují analýzu 
rizik jednotlivých projektů, důkladný výběr obchod. partnerů, užití vlast-
ních nástrojů. 


 


Organizace, jež v době realizace šetření rizika neřídi-


ly, 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 %). 
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Obr. 20: Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte?  


Pozn.: Možnost uvedení více odpovědí. 


 


Poskytnutý vhled do stavu řízení rizik v organizacích 


České republiky lze ukončit informací  o zájmu firem 


o další rozvoj svých systémů řízení rizik. I přes tíživou 


situaci dopadů globální ekonomické krize, nebo 


možná právě proto, 31,5 % respondentů deklarovalo 


úmysl v průběhu následujícího roku zlepšovat postu-


py identifikace a řízení rizik ve svých společnostech, 


47,2 % tuto možnost stále zvažuje a 21,3 % tuto 


možnost odmítlo. 
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Závěr 


 


Lze konstatovat, že organizace si uvědomují nutnost 


rizika řídit a 70 % z nich rizika řídí a chápe toto řízení 


jako příležitost a konkurenční výhodu. Organizace 


však ve vysoké míře řídí svá rizika intuitivně Je mož-


né se na tento způsob spolehnout? Jak probíhá intui-


tivní řízení rizik? Jaká je pravděpodobnost, že ona 


intuice nezklame?  


 


Z průzkumu vyšlo najevo, že v České republice je 


stále silný důraz na odpovědnost vlastníka a top 


managementu za řízení rizik, přičemž tato odpověd-


nost je zdůrazňována zejména v menších podnicích a 


organizacích, které si často nemohou dovolit využí-


vat služeb profesionálních risk managerů. Pokud již 


ke spolupráci s risk managerem dochází, lze sledovat 


spíše využívání služeb externích risk managerů 


v případě menších subjektů a interních risk manage-


rů v případě subjektů větších. 


 


 Z odpovědí respondentů dále vyplynulo, že osoba 


odpovědná za řízení rizik by nejlépe měla pracovat 


v organizaci jako zaměstnanec a měla by disponovat 


vysoce rozvinutou schopností řešit problémy, důvě-


ryhodností a kompetencí k plánování a organizování 


času, stejně tak jako by měla být schopna efektivní 


komunikace a přijetí odpovědnosti za svá rozhodnu-


tí. Respondenti odhalili také poměrně vysokou míru 


neochoty ke spolupráci s externími subjekty na řízení 


rizik, přičemž tuto skutečnost lze vysvětlit zřejmě 


jistou nedůvěrou v tyto externí risk managery, neboť 


tito mají přístup ke strategickým informacím firem a 


neexistuje dostatečná záruka proti zneužití či po-


skytnutí těchto informací třetí osobě, nebo nedo-


statkem informací o samotném řízení rizik, jež může 


vést k obavám ze snížení flexibility a finanční ztráto-


vosti těchto aktivit. 
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Informace o realizátorech průzkumu 


 


RPIC ViP s.r.o. 


 


Firma RPIC-ViP s.r.o. byla založena v roce 1998. Po-


radci a konzultanti představují již 16 let praktických 


zkušeností s působením na českém trhu v poraden-


ství malým a středním podnikům spolu s inovacemi 


v oblasti řízení lidských zdrojů.  


 


V současné době má společnost více než 50 zaměst-


nanců v  8 pobočkách (Ostrava, Opava, Frýdek-


Místek, Havířov, Karviná, Nový Jičín, Bruntál a Pra-


ha). Poradci firmy se řídí Etickým kodexem jako zá-


kladní profesionální a etickou normou přístupu po-


radců ke klientům. 


 


Hlavní aktivity RPIC-ViP s.r.o. jsou zaměřeny do pěti 


základních oblastí: 


� Rozvoj lidských zdrojů. 


� Poradenství pro malé a střední podniky. 


� Poradenství k implementaci systému manage-


mentu kvality a environmentu. 


� Projekty regionálního rozvoje.  


� Mezinárodní programy a projekty. 


 


 


Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České 


republiky (ASPAR CZ) 


 
Asociace ASPAR CZ vznikla z původně neformálních 


setkání českých odborníků na pojištění a rizika datu-


jících se do roku 1999. V dubnu 2007 byla registro-


vána jako občanské sdružení a v současné době má 


22 členů. 


 


Cílem sdružení je poskytovat odbornou a vzdělávací 


základnu primárně zaměřenou na manažery zabýva-


jící se pojištěním a řízením rizik, pomáhat zvyšovat 


povědomí o významu pojištění a řízení rizik, zastupo-


vat společné zájmy svých členů a spolupracovat s 


podobnými institucemi. ASPAR CZ pořádá pro své 


členy pravidelná setkání a odborné semináře. 


 


 


Internetový server www.risk-management.cz 


 


Odborný portál nejen o managementu rizik a sou-


časně prostor pro Vaši publikační činnost.  
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


   Page 6. n


     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


   Page 10. 


     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


   Page 10. 


     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208


Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


   Page 5. a


     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


   Page 10. 


     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208


Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208


Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208
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     Domníváte se, že krizovým situacím lze v podnikání předcházet? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že krizovým situacím nelze v podnikání předcházet.


   1.  nelze videt budoucnost


   2.  Reakce naší vlády jsou nevyzpitatelné


   3.  nelze všechno předvídat


   4.  jsou to okolnosti které neovlivníme chodem firmy


   5.  náhodu nelze nikdy vyloučit


   6.  vis maior


   7.  nelze ovlivnit řadu skrytých faktorů


   8.  některým rizikům lze předcházet,ale ne všem


   9.  Ve všem nelze předvídat dopředu.


   10. POkud se stane něco takového jako nyní


   11. Všem krizovým situací však nelze předcházet-nelze vše předvídat


   12. Dotazník dává málo možností, moje zkušenost je, že z velké ´části lze, ale některým rizikům nelze předejít.


Number of Respondents 12


Number or respondents who skipped this question 250


     Považujete investice do pojmenování a řízení rizik za investice, které se společnosti v budoucnu vrátí? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  93.91% 108


Ne  6.09% 7


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že investice do pojmenování a řízení rizik se společnosti v
budoucnu nevrátí.
   1. pri aktualni krizi nikdo nemuze predpokladat jak situaci resit, pouze se muze vykonat nekolik kroku a cekat jak cela situace dopadne


   2. rizika podnikání jsou někde jinde


   3. Jsme příliš malá firma.Nemáme na to peníze


   4. protože nám to nezvýší poptávku a tedy více práce


   5. lze rizikům předcházet jinou cestou


Number of Respondents 5


Number or respondents who skipped this question 257


     Ztotožňujete se s tvrzením, že znalost takto pojmenovaných rizik ve společnosti vede ke konkurenční 
výhodě?


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  89.57% 103


Ne  10.43% 12


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, uveďte, proč si myslíte, že znalost rizik ve společnosti nevede ke konkurenční 
výhodě.


   1. pri podnikani vzdy muze dojit k nejhorsimu a to je krach, kazdy s tim pocita a obcas nejaka firma skrachuje a neudela s tim nic, i kdyby vedela milion 
pojmenovanych rizik


   2. protože znalos rizika je podmínka nutná nikoliv dostačující. Pokud se riziko projevý je konkurenční výhoda ve schopnosti jej eliminovat na základě 
aktuálních možností a ne jenom jej mít popsané byť s možnými variantami. Správná odpověď za mě je tedy spíše výhoda, ale ne jednoznačná.


   3. náhodu nelze nikdy vyloučit


   4. v dnešní době je to spíše standard...


   5. v dnešní době není nikde konkurenční výhoda pro malé firmy


   6. Sanotná znalost rizik vede ke konkurenční výhodě snad ve strategickém výhledu, K okamžité konkurenční výhodě v konkrétním obchodním případu vede
způsob jejich zvládání.


Number of Respondents 6


Number or respondents who skipped this question 256


     Setkali jste se za posledních 6 měsíců ve vaší společnosti s potřebou řešit krizovou situaci?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano  49.57% 57


Ne  50.43% 58


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147


     Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte, jakou krizovou situaci jste řešili.


   1.  pokles tržeb


   2.  závada seřizovací stolice a neůměrná cena opravy


   3.  aktualni celosvetovou financni krizi


   4.  dohoda s dodavateli a bankou


   5.  reklamace v Bulharsku(Deven) - urceni odpovednosti(a zejména pricin) za vzniklou skodu


   6.  Problémový dlouhodobý projekt.


   7.  Ved. oddělení porušil zákon o ochraně osobnosti a omezil v pohybu uživatele služby domov pro seniory, čímž porušil nejenom zákon, ale také vnitřní 
normy a metodiky.


   8.  pokles poptávky, pokles kurzu koruny


   9.  změna nákupní síly v regiónu


   10. řešíme! Pokles zakázek o 50%


   11. Finanční situaci


   12. tlak klientů na snižování ceny a odchod klientů, kteří zkrachovli


   13. penize, svetova krize


   14. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro profinancování zakázek a neochota bank se na tomto podílet.


   15. malo zakázek


   16. nedostatek zakázek


   17. menší objem zakázek a s tím spojené propouštění zaměstnanců


   18. Pokles zakázek současně v různých obchodních teritoriích světa


   19. Současnou globální, promítající se do našeho segmentu podnikání


   20. personální


   21. nedostatek cashflow


   22. Nadstav personálu, propad obratu, krytí fixních nákladů.


   23. přeprava zboží


   24. útok hackerů


   25. především personální záležitosti a výkonnost + efektivita firmy.


   26. v závislosti na druhu krize


   27. finanční


   28. odchod klíčových zaměstnanců


   29. vlastní vnitrofiremní a desítky u zákazníků


   30. nízký prodej výrobků a služeb


   31. ubylo zakázek


   32. Náhlý propad tržeb


   33. Prodej jablek při jejich přebytku na trhu


   34. personální


   35. pokles poptávky


   36. odchod zaměstnanců


   37. Platební morálku klientů, pokles hodpodářství


   38. propad v zakázkách zájemců o dražby


   39. mzdové náklaDY VLČI SNIŽOVÁNÍ OBRATU, ZAVEDENÍ ANTIDUMPINGOVEHO CLA BEZ INFORMACÍ ZE STRANY MPO


   40. Krach dvou partnerů, kteří neuhradili naše pohledávky


   41. personální


   42. Analýzou zákaznických skupina a jejich potřeb.


   43. Snížení obratu


   44. pohledávky


   45. snížení tržeb a následné snižování nákladů


   46. oslabení konkurence schopnosti, nižší zisky


Number of Respondents 46


Number or respondents who skipped this question 216


     Řídíte ve Vaší společnosti rizika?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Ano, řídíme sami  65.22% 75


Ano, řídíme externě  6.96% 8


Ne, neřídíme, ale uvažujeme o tom do budoucna  20.87% 24


Ne, neřídíme, ani o tom neuvažujeme do budoucna  6.96% 8


Number of respondents 115


Number or respondents who skipped this question 147
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     Jaké nástroje řízení rizik ve Vaší společnosti používáte? (Je možno uvést více odpovědí.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Intuitivně předcházíme rizikům  30.32% 57


Pořádáme krizové tréninky  3.19% 6


Je určena zodpovědná osoba (tým)  11.17% 21


Využíváme nastavené systémy (např. ISO)  15.43% 29


Systematicky identifikujeme rizika  15.96% 30


Máme připraveny Krizové plány  13.30% 25


Vytváříme Mapy rizik  3.72% 7


Podrobně modelujeme krizové situace  4.79% 9


analýza rizik v rámci jednotlivých projektů  0.53% 1


výběr partnerů  0.53% 1


vyhodnocujeme rizika  0.53% 1


vytváříme jako poradenská firma různé nástroje  0.53% 1


Number of respondents 78


Number or respondents who skipped this question 184


     V jakém časovém horizontu jsou rizika ve Vaší společnosti systematicky předvídána?  % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Operativně (do 1 týdne)  11.39% 9


Krátkodobě (od 1 týdne do 1 měsíce)  12.66% 10


Střednědobě (od 1 měsíce do 1 roku)  56.96% 45


Dlouhodobě (od 1 – 3 let)  12.66% 10


Strategicky (nad 3 roky)  6.33% 5


Number of respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Proč rizika ve Vaší společnosti neřídíte? (Je možno uvést více možností.) % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


finančně náročné  13.11% 8


časově náročné  18.03% 11


nedostatek kvalifikovaných lidí  26.23% 16


administrativně náročné  11.48% 7


pro nedostatek informací  26.23% 16


nebylo potřeba  1.64% 1


jsme malá firma zavalená prací a daří se nám dobře  1.64% 1


situace si to dosud nežadala  1.64% 1


Number of respondents 31


Number or respondents who skipped this question 231
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     Jaká maximální investice do systematického řízení rizik je pro Vaši společnost únosná (ročně v Kč)? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


do 5 tis. Kč  9.78% 9


5 - 9 tis. Kč  14.13% 13


10 - 50 tis. Kč  28.26% 26


51 - 99 tis. Kč  5.43% 5


více jak 100 tis. Kč  4.35% 4


neumím posoudit  38.04% 35


Number of respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     Jaké dopady může s sebou přinést znalost a systematické řízení rizik ve Vaší společnosti v následujících oblastech?


Negativní dopad Neutrální dopad Pozitivní dopad Number of
Respondents


Konkurenční výhoda 2% (2) 18% (17) 79% (73) 92


Finanční výsledky 1% (1) 25% (23) 73% (68) 92


Podniková kultura 2% (2) 52% (48) 45% (42) 92


Zjištění nových příležitostí 1% (1) 42% (39) 56% (52) 92


Administrativa 38% (35) 45% (42) 16% (15) 92


Náklady 36% (34) 30% (28) 32% (30) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170


     U následujících „oddělení“ označte, na kolik jsou z Vašeho pohledu ve Vaší společnosti rizikové.


Zanedbatelné riziko Méně významné riziko Průměrné riziko Kritické riziko Katastrofické riziko Number of
Respondents


Strategické plánování 8% (8) 20% (19) 42% (39) 25% (23) 3% (3) 92


Vztahy se zákazníky 8% (8) 13% (12) 35% (33) 29% (27) 13% (12) 92


Marketing 13% (12) 23% (22) 39% (36) 19% (18) 4% (4) 92


Řízení lidských zdrojů 7% (7) 20% (19) 42% (39) 22% (21) 6% (6) 92


Nákup 15% (14) 26% (24) 28% (26) 25% (23) 5% (5) 92


Administrativa 21% (20) 38% (35) 31% (29) 5% (5) 3% (3) 92


Účetnictví 26% (24) 30% (28) 29% (27) 7% (7) 6% (6) 92


Elektronická data 11% (11) 29% (27) 35% (33) 11% (11) 10% (10) 92


Finanční řízení 9% (9) 15% (14) 33% (31) 29% (27) 11% (11) 92


Výzkum a vývoj 41% (38) 21% (20) 26% (24) 6% (6) 4% (4) 92


Výroba / poskytování služeb (hlavní
činnost)


7% (7) 9% (9) 32% (30) 33% (31) 16% (15) 92


Spolupráce se zahraničím
(export/import/projekty)


31% (29) 14% (13) 28% (26) 18% (17) 7% (7) 92


Řízení kvality 10% (10) 23% (22) 44% (41) 14% (13) 6% (6) 92


Bezpečnost práce 21% (20) 32% (30) 29% (27) 13% (12) 3% (3) 92


Ochrana životního prostředí 42% (39) 27% (25) 19% (18) 7% (7) 3% (3) 92


Number of Respondents 92


Number or respondents who skipped this question 170
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     Kdo by měl být ve Vaší společnosti zejména zodpovědný za identifikaci a řízení riziky? (Lze uvést až 3 
možnosti.)


% of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Majitel  25.98% 53


Představenstvo  9.31% 19


Top management  28.92% 59


Střední management  7.35% 15


Line manager  2.45% 5


Určený interní specialista (Risk manager)  9.31% 19


Externí odborník na řízení rizik  4.41% 9


Všichni zaměstnanci  11.76% 24


Nikdo  0.00% 0


majitel toho kterého problému  0.49% 1


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171


     Ohodnoťte význam následujících vlastností, kterými by měl disponovat zaměstnanec zodpovědný za řízení rizik ve Vaší 
společnosti. (Vyplňte prosím také v případě, že takového zaměstnance nemáte.)


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 0% (0) 2% (2) 43% (40) 53% (49) 91


Schopnost řešit problémy 0% (0) 2% (2) 19% (18) 78% (71) 91


Samostatnost 0% (0) 4% (4) 43% (40) 51% (47) 91


Schopnost nést zodpovědnost 0% (0) 3% (3) 36% (33) 60% (55) 91


Plánování a organizace času 1% (1) 7% (7) 59% (54) 31% (29) 91


Flexibilita 2% (2) 10% (10) 59% (54) 27% (25) 91


Výkonnost 0% (0) 7% (7) 52% (48) 39% (36) 91


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 2% (2) 46% (42) 50% (46) 91


Důvěryhodnost 1% (1) 2% (2) 34% (31) 62% (57) 91


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 17% (16) 29% (27) 51% (47) 91


Number of Respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Vložili byste důvěru v řízení rizik ve Vaší společnosti externím specialistům?
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Rozhodně ano  3.30% 3


Spíše ano, za přesně stanovených podmínek  35.16% 32


Spíše ne  49.45% 45


Rozhodně ne  12.09% 11


Number of respondents 91


Number or respondents who skipped this question 171
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     Jaký význam přikládáte následujícím vlastnostem u případného (hypotetického) externího odborníka na řízení rizik ve Vaší 
společnosti.


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Schopnost efektivní komunikace 1% (1) 1% (1) 29% (23) 68% (54) 79


Schopnost řešit problémy 1% (1) 3% (3) 17% (14) 77% (61) 79


Samostatnost 1% (1) 0% (0) 37% (30) 60% (48) 79


Schopnost nést zodpovědnost 1% (1) 2% (2) 27% (22) 68% (54) 79


Plánování a organizace času 1% (1) 18% (15) 49% (39) 30% (24) 79


Flexibilita 1% (1) 7% (6) 49% (39) 41% (33) 79


Výkonnost 1% (1) 3% (3) 36% (29) 58% (46) 79


Zvládání zátěže a stresu 1% (1) 6% (5) 46% (37) 45% (36) 79


Důvěryhodnost 1% (1) 0% (0) 20% (16) 78% (62) 79


Upřímnost a otevřenost 1% (1) 1% (1) 20% (16) 77% (61) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183


     Do jaké míry jsou uvedené znalosti u případného externího odborníka na řízení rizik důležité? 


Zcela nevýznamná Spíše nevýznamná Spíše významná Zcela významná Number of
Respondents


Zkušenosti v krizových situacích 0% (0) 2% (2) 29% (23) 68% (54) 79


Znalosti metod řízení rizik 0% (0) 2% (2) 37% (30) 59% (47) 79


Schopnost nalézat nová řešení 0% (0) 1% (1) 34% (27) 64% (51) 79


Nezaujatý pohled a názor 0% (0) 7% (6) 41% (33) 50% (40) 79


Možnost kontroly 0% (0) 10% (8) 53% (42) 36% (29) 79


Porozumění společnosti 0% (0) 3% (3) 44% (35) 51% (41) 79


Přístup k vedení společnosti 1% (1) 6% (5) 50% (40) 41% (33) 79


Number of Respondents 79


Number or respondents who skipped this question 183
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     Je pro Vaši společnost důležitá znalost rizik, kterým čelí následující skupiny?


Ano Ne
Number of


Respondents


Rizika klientů 91% (82) 8% (8) 90


Rizika dodavatelů 70% (63) 30% (27) 90


Rizika konkurence 71% (64) 28% (26) 90


Number of Respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172


     Chystá se Vaše společnost v příštích 12 ti měsících zlepšovat postupy identifikace a řízení rizik? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


Ano  31.11% 28


Ne  21.11% 19


Zatím jsme se nerozhodli  47.78% 43


Number of respondents 90


Number or respondents who skipped this question 172
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     Uveďte aktuální počet zaměstnanců Vaší společnosti.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


1 - 9  34.83% 31


10 - 24  23.60% 21


25 - 49  16.85% 15


50 - 99  6.74% 6


100 - 249  6.74% 6


250 - 499  5.62% 5


500 - 999  3.37% 3


1000 a více  2.25% 2


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte hlavní obor činnosti Vaší společnosti dle OKEČ.
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


A - ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  1.12% 1


B - RYBOLOV A CHOV RYB  0.00% 0


C - TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  2.25% 2


D - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  21.35% 19


E - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  2.25% 2


F - STAVEBNICTVÍ  11.24% 10


G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 


11.24% 10


H - UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  0.00% 0


I - DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  2.25% 2


J - FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  1.12% 1


K - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI 


8.99% 8


L - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  2.25% 2


M - VZDĚLÁVÁNÍ  23.60% 21


N - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  3.37% 3


O - OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  7.87% 7


P - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  0.00% 0


Q - EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Ve kterém kraji je sídlo Vaší společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Hlavní město Praha  24.72% 22


Jihočeský kraj  4.49% 4


Jihomoravský kraj  7.87% 7


Karlovarský kraj  1.12% 1


Královéhradecký kraj  1.12% 1


Liberecký kraj  1.12% 1


Moravskoslezský kraj  30.34% 27


Středočeský kraj  5.62% 5


Olomoucký kraj  5.62% 5


Pardubický kraj  3.37% 3


Plzeňský kraj  2.25% 2


Ústecký kraj  1.12% 1


Vysočina kraj  1.12% 1


Zlínský kraj  10.11% 9


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Uveďte Vaši současnou pozici ve společnosti? 
% of


 Respondents 
Number of


 Respondents 


Majitel, jednatel  46.07% 41


Ředitel  14.61% 13


Finanční ředitel  1.12% 1


Manažer jakosti  0.00% 0


Risk manager  1.12% 1


Výrobní ředitel  4.49% 4


Liniový vedoucí  8.99% 8


Osoba s pověřením  11.24% 10


zamestnanec  2.25% 2


vedoucí oddělení RLZ  1.12% 1


konstruktér  1.12% 1


a  1.12% 1


Inspektor jakosti  1.12% 1


administrativní pracovník  2.25% 2


fundraiser  1.12% 1


HR manager  1.12% 1


technický poradce ředitele  1.12% 1


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Jak dlouhou máte praxi na pozici, kterou právě zastáváte? % of
 Respondents 


Number of
 Respondents 


méně než 6 měsíců  1.12% 1


6 měsíců až necelý 1 rok  1.12% 1


1 rok až necelé 3 roky  12.36% 11


3 roky až necelých 5 let  16.85% 15


5 let a více  68.54% 61


Number of respondents 89


Number or respondents who skipped this question 173


     Výslednou zpracovanou studii „Průzkum současného stavu řízení rizik v podnicích v ČR“ můžete od května tohoto roku najít 
na webových stránkách www.rpic-vip.cz. Máte-li zájem o zaslání této studie, prosíme uveďte svůj email. 


   1.  beve@beve-rpic.cz


   2.  jozef.burian@mil.zvvz.cz


   3.  rene.prochazka@irp.cz


   4.  zelek@domovbreziny.cz


   5.  petr.prucha@rmt-elektro.cz


   6.  mocova@bi.cz


   7.  viktorin@jablka.cz


   8.  tomas.gresek@eduway.cz


   9.  elzat@elzat.cz


   10. info@ekotern-servis.cz


   11. benko@eltro.cz


   12. filing@filing.cz


   13. btd@btd.cz


   14. hollein@agentura-expo.cz


   15. jarda@gardon.cz


   16. zdenek.svozil@pegatron.corp.cz


   17. hostonsky@almapap.cz


   18. drahos@cbox.cz


   19. jiri.kubica@skvely.cz


   20. JaromirMachacek@seznam.cz


   21. karasek@rpic-vip.cz


   22. petr.tiller@mitas.cgs.cz


   23. a.toloch@attn.cz


   24. vzdelavani@agsynerko.cz


   25. ilona.prstecka@ipd.cz


   26. kadlec@vahy.net


   27. mtsro@volny.cz


   28. konstantinidis@notia-as.cz


   29. lukas.szlaur@euroschola.cz


   30. fj@wo.cz


   31. khalanova@vcvscr.cz


   32. kubenova@ivbp.cz


   33. hurt.tomas@seznam.cz


   34. michal.banot@euroschola.cz


   35. vladimir.hrych@carel-cz.cz


   36. brumovsky@polystyreny.cz


   37. karel.balcar@k3bohumin.cz


   38. l.vlcek@v-studio.cz


   39. stefanpacinda@seznam.cz


   40. milan.calek@coolpeople.cz


   41. petr.popelar@vttz.cz


   42. vk.trade@seznam.cz :-)


   43. jklokocnik@volny.cz


   44. BASTYROVA@BMKCO.CZ


   45. jmakovy@edscha.cz


   46. ondrej.meissler@eadvise.cz


   47. martinek.dusan@cmkos.cz


   48. ivo.hasek@stavbyhasek.cz


   49. atelierbotic@botic.cz


   50. crhak@rappa.cz


   51. tesar.miroslav@post.cz


   52. info@carsline.cz


   53. kamenice@autolanddc.cz


   54. benda@gesomont.com


Number of Respondents 54


Number or respondents who skipped this question 208
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení P�edch�dci


1 Rámec zavedení I�R 131 dny 1.9. 10 2.3. 11


2 1. Vstupní sebehodnocení 3,67 dny 1.9. 10 6.9. 10


3 2. Podrobná analýza sou�asného stavu 8,67 dny 6.9. 10 17.9. 10 2


4 3. Stanovení rizikové strategie 4 dny 17.9. 10 23.9. 10 3


5 4. Sestavení týmu implementace I�R 4 dny 23.9. 10 29.9. 10 4


6 5. Sestavení harmonogramu implementace I�R 2,17 dny 29.9. 10 1.10. 10 5


7 6. Úvodní školení zam�stnanc� k implementaci I�R 5,17 dny 1.10. 10 8.10. 10 6


8 7. Risk Assessment (RA) 19,17 dny 8.10. 10 4.11. 10 7


9 8. Implementace I�R 19,17 dny 4.11. 10 1.12. 10 8


10 9. Pr�b�žná realizace plánovaných opat�ení 19,17 dny 2.12. 10 29.12. 10 9


11 10. Krizové scéná�e a krizový trénink zam�stnanc� 9,17 dny 29.12. 10 11.1. 11 10


12 11. Zkušební provoz zavedeného I�R 35 dny 29.12. 10 16.2. 11 10


13 12. P�íprava a provedení interního auditu I�R 2,83 dny 16.2. 11 18.2. 11 12


14 13. Analýza výsledk� interního auditu I�R 1,83 dny 21.2. 11 22.2. 11 13


15 14. Následná opat�ení a modifikace I�R 5,17 dny 22.2. 11 1.3. 11 14


16 15. Zahájení monitorování a trvalého zlep�ování I�R 1 den 2.3. 11 2.3. 11 15


Externí specialista;Vedení organizace[20%];Zam�stnanci[10%]


Externí specialista;Zam�stnanci[10%]
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ID Název úkolu Doba trvání Optimistická doba
trvání


O�ekávaná doba
trvání


Pesimistická doba
trvání


1 Rámec zavedení I�R 131 dny 0 dny 0 dny 0 dny
2 1. Vstupní sebehodnocení 3,67 dny 2 dny 4 dny 6 dny
3 2. Podrobná analýza sou�asného stavu 8,67 dny 5 dny 10 dny 12 dny
4 3. Stanovení rizikové strategie 4 dny 3 dny 4 dny 6 dny
5 4. Sestavení týmu implementace I�R 4 dny 3 dny 4 dny 6 dny
6 5. Sestavení harmonogramu implementace I�R 2,17 dny 1 den 2 dny 5 dny
7 6. Úvodní školení zam�stnanc� k implementaci I�R 5,17 dny 4 dny 5 dny 8 dny
8 7. Risk Assessment (RA) 19,17 dny 15 dny 20 dny 25 dny
9 8. Implementace I�R 19,17 dny 15 dny 20 dny 25 dny


10 9. Pr�b�žná realizace plánovaných opat�ení 19,17 dny 15 dny 20 dny 25 dny
11 10. Krizové scéná�e a krizový trénink zam�stnanc� 9,17 dny 5 dny 10 dny 15 dny
12 11. Zkušební provoz zavedeného I�R 35 dny 20 dny 40 dny 50 dny
13 12. P�íprava a provedení interního auditu I�R 2,83 dny 2 dny 3 dny 4 dny
14 13. Analýza výsledk� interního auditu I�R 1,83 dny 1 den 2 dny 3 dny
15 14. Následná opat�ení a modifikace I�R 5,17 dny 4 dny 5 dny 8 dny
16 15. Zahájení monitorování a trvalého zlep�ování I�R 1 den 1 den 1 den 1 den
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