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„If you can’t manage risk, you can’t control it. And if you can’t control it you can’t 

manage it. That means you’re just gambling and hoping to get lucky“ 

„Jestliže nemůžete řídit riziko, nemůžete ho kontrolovat. Pokud ho nemůžete kontrolovat, 

nemůžete ho řídit. To znamená, že hrajete hazardní hru a doufáte, že budete mít štěstí.“ 

(J. Hooten, Managing Partner, Arthur Andersen & Co., 2000) 

z knihy: 

MERNA, T. – AL-THANI, F. F.: Corporate Risk Management. England: John Wiley & Song, 

2008. 440 s. ISBN 978-0-470-51833-5.  



 
 

Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá riziky v oblasti podnikání, což je hodně rozsáhlé a důležité 

téma pro mnoho podniků či podnikatelů. Teoretická část obsahuje nejen obecnou teorii rizika 

ale také základní pojmy, definice a kategorizaci rizik podle jednotlivých oblastí. Velká 

pozornost je věnována základním pojmům v analýze rizik, obecnému postupu analýzy rizik  

a metodám, které se při analýze rizik používají. Každý podnik či podnikatel by měl umět 

rizika řídit, což je další součástí bakalářské práce. Riziko hrozí prakticky v každé oblasti  

či situaci, zejména pak v podnikání, proto je důležité, aby podnik zvolil speciální metody  

či nástroje, a tak podnikatelské riziko snížil či eliminoval. Výběr metody k snížení 

podnikatelského rizika je důležitým faktorem pro přežití podniku, což je problém, kterým  

se budeme v závěru práce zabývat.      

 

Annotation 

The thesis deals with the risks to the business, which is very broad and vital topic for 

many companies and entrepreneurs. The theoretical part contains only a general theory  

of risk, but also the basic concepts, definitions and categorization of risk by region. Much 

attention is devoted to basic concepts in risk analysis, general risk analysis procedures and 

methods that are used in risk analysis. Any company or entrepreneur should be able  

to manage such risk, which are discussed in another part of the thesis. A risk is part of any 

field or situation in daily life, especially in business, it is important that the company chose 

special technique or tools to reduce or even eliminated the business risk. Selection methods  

to reduce business risk is an important factor for business survival, an issue which we address 

in the conclusion. 
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Úvod 

 V současnosti se s rizikem setkáváme na každém kroku a v každé oblasti, zejména pak 

v podnikání. Riziko se samozřejmě liší v tom, o jaké riziko jde, jaká je výše dopadu, a jaká  

je pravděpodobnost výskytu, že riziko nastane. Riziko je vždy spojeno s určitou aktivitou  

či projektem s nejistými výsledky, přičemž tyto výsledky ovlivňují situaci podniku. Obecně 

neexistuje jedna uznávána definice, pojem riziko je definován různě. Ale nejčastěji  

si pod tímto výrazem představíme pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně 

nezdaru.  

 Jak je již uvedeno, riziko ve většině případů představuje spíše ztrátovou funkci,  

což znamená, že riziko je „něco“ co v budoucnu ohrozí velkým či malým způsobem podnik, 

jeho existenci, hospodářské výsledky, postavení na trhu apod. 

 Změny jsou prakticky největším rizikem každého podniku. Chce-li být podnik  

či podnikatel úspěšný je důležité provádět určité změny v podnikání, marketingu apod. 

Změny můžou být pro podnik přínosem, ale jak je uvedeno, každé změny s sebou přináší 

rizika a tak může dojít, místo očekávaného zlepšení, ke zhoršení stávajícího stavu. Proto je 

důležité provést změny tak, aby přinesly úspěch.  

 Podnik, který je ohrožován riziky musí umět rychle reagovat, předvídat a provést 

snížení jak vhodnou prevencí, tak speciálními nástroji či metodami. Touto oblastí se zabývá 

management podniku, který má možnost podnikatelské riziko zásadním způsobem ovlivnit. 

Manažeři musí odhalit a rozpoznat potenciální rizika, která stojí před podnikem a musí vědět, 

kterými metodami rizika snížit, popř. jak jim čelit.   

  Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol, které vyplývají ze stanovených cílů. 

V úvodní kapitole se budeme zabývat obecnou teorií rizika ale i základními  

pojmy, definicemi a v neposlední řadě kategorizací rizik podle jednotlivých oblastí. Druhá 

kapitola nám přinese jak riziko analyzovat a v jakých krocích postupovat, abychom  

ho identifikovali a následně snížili a eliminovali. Tak navážeme na třetí kapitolu, která  

se zaměřuje na snižování podnikatelského rizika pomocí různých metod či nástrojů.  

A závěrečná kapitola se zaměřuje na zhodnocení podnikatelských rizik. 

 Cílem bakalářské práce je proces ovládání, řízení a snižování rizik. Prvním krokem 

procesu snižování rizik, který musí podnik či podnikatel udělat je přirozeně jejich analýza. 
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V průběhu analýzy se provádějí některé obecné činnosti, které jsou obsaženy v této práci.  

Je samozřejmé, že rizika lze snižovat za pomocí speciálních nástrojů či metod, kterými jsou 

např. retence rizika, redukce rizika, transfer rizika, diverzifikace rizika, vyhýbání  

se rizikům, apod. Každá z metod má své klady i zápory a úkolem podniku je v dané situaci 

vybrat z těchto nástrojů ten, který bude nejvhodnější a nejméně nákladný. A tak dosáhnout  

cíle v podobě snížení či úplné eliminace rizika.  
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1. Rizika podnikání 

V první kapitole s názvem rizika podnikání se nejprve zaměříme na charakteristiku  

a vývoj rizika, později se seznámíme s podnikatelským rizikem, následně rozeberme postoj 

k riziku. A na závěr této kapitoly se seznámíme s klasifikací rizika a s rizikem  

a hospodářskými výsledky.  

1.1 Charakteristika a vývoj rizika 

 Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století a prošlo určitým 

historickým vývojem. Kořeny slova riziko lze vysledovat v arabštině, italštině, latině i řečtině. 

 Arabské slovo risq mělo význam náhodného a příznivého výsledku, italské risico 

označovalo úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo vystavení 

nepříznivým okolnostem.                [9], [11] 

Podobný význam jako italské risico má i latinské riscum. To se vztahovalo 

k nebezpečí lodní dopravy vyvolané korálovými útesy, které museli mořeplavci překonat či se 

jim vyhnout (riziko bylo tedy spojováno s nepříznivými událostmi a odvahou podstoupit 

nebezpečí).                [3] 

Řecká odvozenina arabského slova risq byla spojována jak s negativními, tak 

pozitivními událostmi či výsledky.                       [11]  

Teprve později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. Dnes již víme,  

že nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle 

dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty  

či zničení, případně nezdaru při podnikání.           [9] 

V odborné literatuře se můžeme setkat s mnoha různými definicemi, které jsou odlišné 

od ostatních. Každý z autorů přistupuje k pojmu riziko různě, následně si uvedeme některé 

z definic: 

O riziku se zmiňuje Gregorius VIIII
1
 (česky Řehoř IX.), (1227-1241, s. 1626) následovně, 

  když akceptuje půjčování peněz za předpokladu, že věřitel podstupuje v rámci daného 

obchodu určité riziko.            [14] 

                                                             
1 GREGORIUS VIIII. (1227-1241): Decretalium Compilatio. [on-line], DocumentaCatholica Omnia, 

Cooperatorum Veritatis Societatis, c2006, [cit. 25.3 2011], <http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1227-

1241,_SS_Gregorius_VIIII,_Decretalium_Compilatio,_LT.pdf> 
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A. Smith
2
 v knize s názvem, Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, z roku 1776, 

zmiňuje pojem riziko hned 39krát, ale ani jednou ho nedefinuje.      [14]  

J. Haynese v knize s názvem, Risk as an Economic Factor. Quarterly Journal  

of Economics z roku 1895 (s. 404), se jako první pokusil definovat riziko následovně, 

  „Slovo riziko nemá v ekonomice čistě technický význam, ale znamená možnost vzniku 

jakékoliv škody či ztráty. Prvek nahodilosti je charakteristickým rysem rizika. Jestliže existuje 

nejistota, zda uskutečnění určité činnosti přinese nebo nepřinese příznivý výsledek, potom 

provedení této činnosti je samotným předpokladem pro existenci rizika. Je zřejmé, že se riziko 

může lišit ve stupni nebezpečí, které se může pohybovat od absolutní jistoty vzniku škody na 

jedné straně, a skoro absolutní jistoty bezpečí na straně druhé.“                  [14]  

F. H. Knight pohlíží na oba sledované pojmy, riziko a nejistotu, podobně jako J. Haynes, 

jehož kniha, Risk, Uncertainty and Profit z roku 1921, přinesla velmi pečlivě zpracovaný 

rozbor této problematiky, 

„Nejistotu“, podle jeho názoru, „je třeba radikálně odlišit od běžně používaného 

pojmu riziko, oba pojmy však nelze od sebe oddělit.“ Podstatnou skutečností je, že rizikem  

se podle některých přístupů rozumí veličina měřitelná, zatímco podle jiných přístupů 

charakter měřitelnosti naopak nemá; existují tedy dalekosáhlé a zásadní rozdíly v pohledu  

na oba jevy v závislosti na tom, který z těchto dvou přístupů je zrovna používán.     [14] 

D. W. Hubbard ve své knize, How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles 

in Business and The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix, 

z roku 2010 popisuje,   

„riziko za takový stav nejistoty, kdy některé události, které mohou nastat, představují 

ztrátu, katastrofu či jiný nepříznivý výsledek.“           [4] 

H. Biermann a S. Smidt uvedli ve své knize s názvem, Financial Management for Decisions 

Making, z roku 2003 že, 

v rámci finanční teorie se riziko obvykle vykládá jako nebezpečí, že skutečné výsledky 

budou nejen horší než očekávané, ale také i lepší než očekávané.         [1] 

                                                             
2 SMITH, A. (1776): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2001. 
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Většina autorů má stejný nebo podobný názor, že riziko a nejistota nejsou stejnými 

pojmy, protože se liší jinými znaky a z tohoto hlediska je nutné je jednoznačně odlišit. 

  J. Haynese,
3
 uvádí, že nejistota tvoří jen předpoklad pro existenci rizika, ale není 

totéž co riziko. Nejistota spočívá tedy v „nemožnosti stanovit budoucí výsledek a absolutní 

jistotou“. F. H. Knight
4
 oba uvedené pojmy dělí na základě jejich měřitelnosti, 

neměřitelnosti. Ale můžeme objevit i naprosto rozdílené přístupy jako v případě D. W. 

Hubbarda. V literatuře se můžeme setkat i s tím, že se oba pojmy ztotožňují jako v případě 

H. Levy a M. Sarnat.
5
 

Pro úplnost je třeba odlišit riziko a nejistotu, i když se v některé literatuře můžeme 

setkat s jejich ztotožněním, jak je již výše uvedeno.  

J. Hnilica a J. Fotr uvedli ve své knize, Aplikovaná analýza rizika ve finančním 

managementu a investičním rozhodování, z roku 2009 že,  

riziko je vždy spojeno s určitou akcí, aktivitou či projektem s nejistými výsledky, 

přičemž tyto výsledky ovlivňují situaci subjektu, který akci realizuje. Nejistota je pak spojena 

v první řadě s neschopností spolehlivého odhadu budoucího vývoje těchto faktorů (faktorů 

rizika) ovlivňujících výsledky aktivit, projektů (vývoj poptávky, prodejních cen, nákupních 

cen materiálů, měnových kurzů). Nejistota budoucích hodnot faktorů rizika se pak promítá  

do nejistoty výsledků realizovaných podnikatelských aktivit či projektů a je příčinou jejich 

rizikovosti.
6
                [3] 

 Omezenou spolehlivost stanovení budoucích hodnot faktorů rizika nepříznivě 

ovlivňuje:                [3] 

 nedostatek informací a nedostatečné poznání procesů, které generují faktory rizika  

a nejistoty, 

 použití nevhodných zdrojů informací a neověřených dat, 

 uplatnění nevhodných metod odhadu budoucího vývoje faktorů rizika a nejistoty, 

 náhodný charakter procesů, jejich výsledkem jsou hodnoty rizikových faktorů. 

                                                             
3 HAYNES, J.: Risk as an Economic Factor. Quarterly Journal of Economics, 1895. 
4 KNIGHT, F. H.: Risk, Uncertainty and Profit. Chicago: Houghton Mifflin, 1921. 
5 LEVY, H. – SARNAT, M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha: Grada, 1999, český překlad. 
6 Pojetí rizika a nejistoty může být zčásti závislé na oboru, ve kterém se s nimi pracuje.  
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V. Smejkal a K. Rais ve své knize s názvem, Řízení rizik ve firmách a jiných 

organizacích, uvedli, že neexistuje jedna obecně uznávaná definice a že pojem riziko  

je definován různě:               [9] 

 Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

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

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (investiční riziko). 

 Střední hodnota ztrátové funkce. 

 Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 

Z hlediska problematiky řízení podnikatelských rizik bude užitečné vycházet z chápání 

rizika jako možnosti, že s určitou pravděpodobnosti dojde k události, jež se liší  

od předpokládaného stavu či vývoje. Riziko by nicméně nemělo být směšováno, respektive 

redukováno na pouhou pravděpodobnost, neboť zahrnuje jak samotnou pravděpodobnost,  

tak kvantitativní rozsah dané události.           [9] 

 V ekonomii je pojem riziko užíván v souvislosti s nejednoznačností průběhu určitých 

skutečných ekonomických procesů a nejednoznačností jejich výsledků, obecně  

lze konstatovat, že se nemusí jednat pouze o riziko ekonomické. Existují i jiné druhy rizik, 

například:                [9] 

 Politická a teritoriální. 

 Ekonomická – makroekonomická a mikroekonomická, např. tržní, inflační, kurzovní, 

úvěrová, obchodní, platební apod. 

 Bezpečnostní. 

 Právní a spojená s odpovědností za škodu. 

 Předvídatelná a nepředvídatelná. 
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 Specifická – například pojišťovnictví, manažerská, spojená s finančním trhem, 

odbytová, rizika inovací apod. 

S rizikem jsou tedy těsně spjaty dva pojmy:           [9] 

1. Pojem neurčitého výsledku, o němž se implicitně uvažuje ve všech definicích rizika 

(výsledek musí být nejistý). Máme-li hovořit o riziku, musí existovat alespoň dvě varianty 

řešení. Víme-li s jistotou, že dojde ke ztrátě, nelze hovořit o riziku. Investice do základních 

prostředků například obvykle zahrnují znalost toho, že prostředky podléhají fyzickému 

znehodnocení a že jejich hodnota bude klesat. Výsledek je zde jistý a riziko neexistuje. 

(Riziko je spjato s rozhodnutím, kdy a do jakého základního prostředku investovat). 

2. Alespoň jeden z výsledků je nežádoucí, v obecném slova smyslu může jít o ztrátu, 

kdy část majetku jednotlivce je ztracena, (může jít o výnos, který je nižší než možný výnos). 

S rizikem ve firmě je obvykle těsně svázán další pojem a to pojem změny (nejčastěji 

ekonomické) veličiny (charakteristiky systému) v čase, která nabude oproti očekávaným 

hodnotám pozitivní nebo negativní odchylky. Změnu tedy musíme chápat jako proces, jehož 

charakteristiky se v čase mění.  

 Riziko definujeme jako podmínku reálného světa, v němž existuje vystavení 

nepříznivým okolnostem, (konkrétně řečeno: riziko je situace, v níž existuje možnost 

nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, ve který doufáme nebo ho očekáváme).     [9] 

Riziko je tedy často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty. Finanční riziko 

obvykle definuje riziko jako volatilitu (kolísavost) finanční veličiny (hodnoty portfolia, 

zisku, atd.) okolo očekávané hodnoty v důsledku změn řady parametrů.
7
       [9] 

1.2 Podnikatelské riziko  

Výklad tohoto pojmu souvisí s rozhodováním podnikatele, které se týká různých 

podnikatelských aktivit. Většina rozhodování zaměřených zejména do budoucnosti vychází 

z určitých předpokladů, které se mohou a nemusí naplnit. Přitom je důležité, zda podnikatel 

zná budoucí vývoj určitých faktorů či nikoliv. Pokud podnikatel zná s jistotou možné 

důsledky svého rozhodování, může hovořit o rozhodování za jistoty. Bohužel  

pro podnikatelské aktivity jsou mnohem častější případy, kdy podnikatel nezná možné 

                                                             
7 Volatilita je matematicky vyjádřena standardní odchylkou pravděpodobnostního rozdělení změny hodnoty 

finanční veličiny (zisku). V hodnotě rizikového faktoru vyjadřuje možnou změnu (ceny akcie, úrokové míry). 
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budoucí stavy, ani nemá jistotu (nezná pravděpodobnost), s jakou nastanou. Jeho rozhodování 

je zatíženo nejistotou (podnikatelským rizikem). Pro podnikatele je důležité, aby ve své 

činnosti zohledňoval aspekt rizika. Podnikatelské riziko jednoznačně souvisí se změnami, 

které jak uvnitř firmy, tak zejména ve vnějším prostředí probíhají. Přitom se přiznává, že 

většina těchto změn nemá jednoznačný, předvídatelný průběh, ale naopak je chaotická.     [12]  

Z teorie vyplývá, že existují jednak interní a jednak externí rizika. Interní rizika  

se projevují uvnitř firmy a podnikatel je schopen je víceméně třídit, patří mezi ně finanční síla 

organizace, zvládnutí výrobních (provozních) činností, produktů, personální management, 

apod. Externí rizika se vztahují k faktorům podnikatelského prostředí a obvykle je musí 

podnikatel respektovat, popř. se před nimi chránit, má však jen minimální možnosti k jejich 

ovlivňování. Příkladem externích rizik mohou být ekonomické změny, změny v tržním 

prostředí, změny v legislativním prostředí, změny situace na trhu práce, apod.     [12]  

Podnikatelské riziko je třeba zhodnotit ze dvou stránek a to z:           [5], [13] 

1. Pozitivní stránky – naděje vyššího zisku, naděje vyššího úspěchu. 

2. Negativní stránky – nebezpečí horších hospodářských výsledků. 

 Ztráty mohou vzniknout prostřednictvím dvou faktorů a to: volatility finančních 

proměnných, ovlivňující míru a celkové angažovanosti k těmto zdrojům rizika. Subjekty 

podstupující riziko často nemohou kontrolovat volatilitu finančních proměnných a ani to není 

jejich zájem. Mohou však upravit svoji angažovanost v rámci těchto rizik (například snižování 

rizika – diverzifikací).              [9]  

1.3 Postoj k riziku  

 Postoj k riziku je způsob, jak manažer k riziku přistupuje. Tento postoj má vliv na 

rozhodnutí, která manažer udělá. V zásadě rozeznáváme tři základní přístupy a to: averze, 

sklon k riziku, neutrální postoj.  

Podnikatel či manažer se sklonem k averzi, se značně vyhýbá volbě rizikových 

variant a preferuje varianty, které s vysokou pravděpodobností, vedou k dosažení přijatelných 

výsledků. V tomto případě, podnikatel či manažer volí konzervativní strategii. Naopak 

manažer se sklonem k riziku značně vyhledává rizikové varianty, které jsou nejenom spojeny 

s velkými zisky, ale také s větším nebezpečím špatných výsledků, resp. ztrát a preferuje je 

před variantami málo rizikovými. U Manažera s neutrálním postojem k riziku jsou averze  

a sklon k riziku ve vzájemné rovnováze.   
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 Postoj manažera k riziku patří k jednomu ze základních pojmů teorie rozhodování  

za rizika a nejistoty. Jeho definice je založena na chování manažera v situaci, kdy má možnost 

volby mezi dvěma variantami, které jsou potenciálně stejně výnosné, avšak liší se svým 

rizikem.                [2]   

 Jestliže první varianta má vyšší riziko, pak manažer s averzí k riziku preferuje druhou 

variantu s menším rizikem, před první rizikovější variantou. Manažer se sklonem k riziku  

dá přednost první rizikovější variantě před druhou, méně rizikovější variantou. A manažer 

s neutrálním postojem k riziku hodnotí obě varianty stejně vysoko.  

Systémy řízení firmy a jejího vnitřního prostředí může postoj podnikatele či manažera 

k riziku výrazně ovlivnit, a to zejména formou:           [9] 

 Podpory přípravy a realizace dosti rizikových projektů. 

 Vytvářením překážek pro zvýšeně rizikové projekty. 

Hlavním záměrem je snaha o vytvoření firemní kultury, která stimuluje ochotu 

podstupovat rizika a toleruje možné neúspěchy, které mohou nastat.  

1.4 Klasifikace rizik  

 Riziko lze klasifikovat z mnoha aspektů. Mezi základní způsoby třídění patří členění 

rizika, na:                [3] 

Podnikatelské a čisté: 

Podnikatelské riziko (Business Risk) má pozitivní a negativní stránku, zatímco čisté 

riziko (Pure Risk) má pouze negativní stránku, tzn., že zde existuje nebezpečí vzniku 

nepříznivých situací. Čistá rizika se nejčastěji vztahují ke ztrátám a škodám na majetku 

organizací a jednotlivců. 

Systematické a nesystematické: 

Systematické riziko je riziko vyvolané společnými faktory a postihující v různé míře 

všechny hospodářské jednotky. Zdrojem jsou např. změny peněžní a rozpočtové politiky, 

změny daňového zákonodárství, celkové změny trhu (změny cen základních surovin 

 a energií). Jelikož systematické riziko závisí do značné míry na celkovém vývoji trhu, 

označuje se také jako riziko tržní. Toto riziko nelze snižovat diverzifikací, proto se  

taky označuje jako nediverzifikovatelné. Nesystematické riziko (jedinečné, specifické)  

je riziko, které je typické pro jednotlivé firmy, resp. jejich aktivity. Zdrojem takového rizika 
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může být např. odchod klíčových pracovníků, selhání významného subdodavatele, vstup 

nového konkurenta na trh, havárie výrobního zařízení). Vzhledem ke svému charakteru 

představují systematická rizika nejčastěji rizika makroekonomická, rizika nesystematická  

pak rizika mikroekonomická.  

Vnitřní a vnější: 

Vnitřní rizika jsou rizika, která se vztahují k faktorům uvnitř firmy (např. rizika 

výzkumně – vývojová, rizika selhání pracovníků). Vnější rizika se vztahují 

k podnikatelskému okolí, ve kterém firma podniká. Zdrojem jsou externí faktory, které se dělí 

na makroekonomické (v podobě ekonomického, sociálního, technicko – technologického  

a ekologického makrookolí) a mikroekonomické (konkurence, dodavatelé, odběratelé). 

Ovlivnitelné a neovlivnitelné: 

Ovlivnitelné riziko se chápe jako riziko, které lze eliminovat, resp. oslabit opatřením 

orientovaným na jeho příčiny, a to ve smyslu eliminace, resp. snížení pravděpodobnosti 

vzniku či rozsahu možných nepříznivých situací (např. zvýšením kvalifikace pracovníků 

výzkumu a vývoje, zlepšením jejich přístrojového vybavení apod. lze snížit rizika výzkumu  

a vývoje nových výrobků a technologií). U neovlivnitelného rizika nemáme možnost působit 

na jeho příčiny (např. nepříznivá změna měnového kurzu), ale můžeme přijmout opatření 

snižující nepříznivé následky těchto rizik (formou zajištění, pojištění). Vnitřní rizika  

jsou obvykle ovlivnitelná, vnější rizika spíše neovlivnitelná.  

Primární a sekundární: 

Sekundární riziko je vyvoláno přijetím určitého opatření na snížení primárního rizika 

tvořeného všemi výše uvedenými faktory. Například sekundární riziko může být riziko 

spojené s existencí odlišné podnikové kultury při vytvoření společného podniku  

se zahraničním partnerem, která může být příčinou jeho neúspěchu (přitom tvorba společného 

podniku byla opatřením orientovaným na oslabení primárního rizika, např. vstup  

na zahraniční trh). 

Fázi přípravy, realizace a provozu firemních projektů: 

Rizika ve fázi přípravy a realizace projektu představují všechny druhy rizik, která 

ohrožují splnění termínu dokončení projektu, dodržení rozpočtu a kvalitu projektu (např. 

nebezpečí nedostatků projektového řešení, nepříznivá změna měnového kurzu ovlivňující 

cenu dovážené technologie). Rizika ve fázi provozu představují všechny rizikové faktory 
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ovlivňující hospodářské výsledky fungování projektu (např. vzrůst cen surovin, materiálů  

a energie, pokles poptávky). 

Významné a značně bohaté je členění rizik podle jejich věcné náplně. Z tohoto 

hlediska se nejčastěji rizika dělí:             [3] 

Technicko – technologická: jsou rizika spojená s aplikací výsledků  

vědecko – technického rozvoje a vedoucí k neúspěchu vývoje nových výrobků a technologií, 

nezvládnutí technologického procesu spojeného s poklesem výrobní kapacity (tato rizika se 

mohou projevovat taky objevením nových produktů a postupů, které vedou k morálnímu 

zastarání technologií).  

Výrobní: mají často charakter omezenosti, resp. nedostatku zdrojů různé povahy 

(surovin, materiálů, energií), které mohou ohrozit průběh výrobního procesu a jeho výsledky. 

Výrobní rizika se občas označují jako provozní rizika nebo také jako operační rizika.  

Ekonomická: zahrnují především nákladová rizika, jež jsou vyvolána růstem cen 

surovin, materiálů, energií, služeb, resp. dalších nákladových položek. V důsledku těchto rizik 

může dojít k překročení plánované výše nákladů a nedosažení předpokládaného 

hospodářského výsledku. 

Tržní: jsou spojená s úspěšnosti výrobků (služeb) na domácích i zahraničních trzích, 

která mají převážně podobu prodejních (poptávkových) rizik ve vztahu k velikosti prodeje  

a cenových rizik z hlediska dosahovaných prodejních cen. Zdrojem tržních rizik je převážně 

chování konkurence projevující se zaváděním nových výrobků a cenovou politikou. Stejně 

jako nákladová rizika ohrožují výrazně hospodářské výsledky firmy. 

Finanční: jsou spojena se způsobem financování (orientace na vlastní či cizí kapitál), 

dále s dostupností zdrojů financování a schopností dostat splatným závazkům (likviditní 

riziko), nepříznivými změnami úrokových sazeb při užití úvěrů s pohyblivými úrokovými 

sazbami, změnami měnových kurzů. 

Kreditní: vztahují se k nebezpečí platební neschopnosti, nevůli zákazníků  

a odběratelů.  

Legislativní: je obvykle vyvolané hospodářskou a legislativní politikou vlády (změny 

daňových zákonů, zákonů na ochranu životních prostředí, změny ochrany spotřebitelů). 
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Důležitou složkou tohoto rizika je nedostatečná ochrana duševního vlastnictví (patenty, 

obchodní známky, autorská práva). 

Politická: zde se zahrnují stávky, národnostní a rasové nepokoje, války, teroristické 

akce, které jsou zdrojem politické nestability i změn politických systému. Dále se obvykle do 

skupiny politických rizik zahrnují rizika spojená s podnikáním v zahraničí a to především 

v rozvojových zemích, která mohou mít podobu znárodnění, omezení přístupu ke zdrojům 

surovin a energií. 

Environmentální: mohou mít podobu nákladů na odstranění škod na životním 

prostředí, daní spojených s využíváním neobnovitelných zdrojů, ztrát spojených s nuceným 

ukončením určitých aktivit. 

Rizika spojená s lidským činitelem: jde o rizika, která vyplývají z určité úrovně 

zkušeností, kompetence i jednání všech relevantních subjektů. Významná jsou především 

rizika managementu, která jsou jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti firmy. Dalšími 

riziky jsou ztráty klíčových pracovníků (manažerů). 

Informační: jsou rizika, která se týkají firemních informačních systémů a dat. 

Nedostatečná ochrana může být zneužita interními a externími subjekty.  

Můžeme se setkat i s kategorií strategických rizik (objevení nových technologií, 

významné změny na trhu) a s kategorií operačních rizik (jsou to rizika spojená s jednotlivými 

operacemi, rizika nevhodných nebo chybných firemních procesů). 

Z výše uvedeného výpisu druhů rizik (který není zdaleka celý) je zřejmé, že rizik  

je nespočetně mnoho. M. Tichý ve své knize, Ovládání rizika. Analýza a management, 

z roku 2006 uvádí, že rizik je nekonečně mnoho a proto je rizikologie vědou bez hranic.  

1.5 Riziko a hospodářské výsledky 

 Riziko a nejistota jsou významným atributem většiny lidských aktivit, a to zejména 

aktivit podnikatelských. Výzkum a vývoj nových produktů, zavádění moderních technologií, 

vstupy na nové trhy, fúze a akvizice, velké investiční projekty, restrukturalizace společnosti 

aj. mohou sloužit jako příklady aktivit, jejichž budoucí výsledky jsou nejisté a mohou  

se odchylovat od výsledků plánovaných či předpokládaných, být horší či lepší.       [3] 

 Výsledky závisí na tom, jak kvalitní byla příprava těchto aktivit, resp. investičních 

projektů, a jak kvalitně proběhla jejich realizace. Je zřejmé, že kvalita přípravy ovlivňuje 
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úspěšnost či neúspěšnost projektů zásadním způsobem, neboť v přípravě vedoucí k volbě 

nevhodné varianty nelze obvykle odstranit, ale pouze zmírnit v průběhu jejich realizace. 

Současně nízká kvalita realizace může výrazně ohrozit úspěšnost projektu, a tím jeho budoucí 

výsledky.                [3] 

 Ani velice kvalitní příprava a realizace projektů však vzhledem k existenci rizika a 

nejistoty
8
 nezaručují dosažení nejlepších či očekávaných výsledků. Riziko a nejistota 

představují třetí klíčový faktor ovlivňující budoucí výsledky projektu.
9
 Pro lepší představu 

slouží obrázek 1.1.              [3] 

 

  
 
 

Z hlediska rizika a nejistoty je podstatné, že tyto faktory je třeba zvažovat a integrovat 

do přípravy projektů, jejich hodnocení a rozhodování o přijetí či zamítnutí. Kvalitní příprava 

projektů, jejich hodnocení a výběr proto vyžadují:           [3] 

 Identifikovat faktory rizika a nejistoty, které ovlivňují výsledky projektů (úspěšnost či 

neúspěšnost), a posoudit jejich význam. 

 Stanovit a zhodnotit dopady faktorů na budoucí výsledky projektu (určit velikost 

rizika a posoudit jeho přijatelnost či nepřijatelnost). 

 Zvažovat možná opatření na zmenšení rizika z hlediska nákladů i rozsahu tohoto 

snížení.  

                                                             
8 Např. v podobě neočekávaných změn poptávky, prodejních a nákupních cen, havárií aj. 
9 Může nastat, že velice kvalitně připravovaný a realizovaný projekt může být vlivem nepříznivého vývoje 

faktoru ovlivňujících jeho výsledky neúspěšný a naopak (avšak méně často) výsledky projektu s nízkou kvalitou 

přípravy i realizace mohou být vlivem příznivé shody okolností dobré. 

Kvalita přípravy 

projektu 

Kvalita realizace 

projektu Výsledky projektu 

Riziko a 

nejistota 

Obr. 1.1 Faktory ovlivňující výsledky projektu            [3], s. 12 
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2. Analýza rizik 

 V této kapitole se seznámíme s analýzou rizik a jejími základními pojmy, následně  

se zaměříme na vztahy v analýze rizik a její obecný postup. A v závěru kapitoly nesmíme 

zapomenout na metody analýzy rizik a řízení rizik. 

Prvním krokem, který musíme, v procesu snižování rizika udělat je pochopitelně  

jejich analýza. Obvykle se analýzou rizik rozumí určení hrozeb a pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, jinak řečeno stanovení rizik a jejich závažnosti. 

V. Smejkal a K. Rais, ve své knize s názvem, Řízení rizik ve firmách a jiných 

organizacích, z roku 2010 uvedli, že analýza rizik zpravidla zahrnuje:  

1. identifikace rizik: vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní, 

2. stanovení hodnoty aktiv: určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování 

subjektu, 

3. identifikaci hrozeb a slabin: určení druhů události a akcí, které mohou ovlivnit 

negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou umožnit působení 

hrozeb, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti: určení pravděpodobnosti výskytu 

hrozeb a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. 

2.1 Základní pojmy analýzy rizik 

Mezi základní a nejdůležitější pojmy v analýze rizik patří zejména: aktivum, hrozba, 

zranitelnost, protiopatření a riziko. 

Aktivum (asset)  

představuje vše co má pro nás nějakou hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby. Aktiva zpravidla dělíme na aktiva hmotná např. (nemovitosti, cenné papíry, akcie)  

a na aktiva nehmotná např. (informace, předměty průmyslového a autorského práva, apod.).  

 Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva. Můžeme ji vyjádřit buď objektivně 

či subjektivně, popř. kombinací obou přístupů. Hodnota aktiva se mění v závislosti  

na úhlu pohledu hodnocení.  
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Při hodnocení aktiva se berou v úvahu především následující hlediska:       [9] 

 pořizovací náklady nebo jiná hodnota aktiva,  

 důležitost aktiva pro existenci nebo chování subjektu,  

 náklady na překlenutí případné škody na aktivu,  

 rychlost odstranění případné škody na aktivu,  

 jiná hlediska (mohou být specifická případ od případu).  

Hrozbou (threat)  

se rozumí jakákoliv aktivita či událost, která má nepříznivý vliv na bezpečnost popř. 

může způsobit škodu. Hlavní stránkou hrozby je její úroveň. Úroveň hrozby se určuje podle 

nebezpečnosti (možnost hrozby zapříčinit škodu), přístupu (pravděpodobnost, že hrozba 

získá přístup k aktivu) a podle motivace (zájem ohrozit aktivu).  

Zranitelnost (vulnerability) 

představuje slabinu, kterou může hrozba využít pro uplatnění svého nežádoucího 

vlivu. K zranitelnosti dojde všude tam, kde dochází k vzájemnému působení mezi hrozbou  

a aktivem. Stejně jako u hrozby je hlavní stránkou její úroveň. Úroveň zranitelnosti aktiva  

se určuje podle citlivosti a kritičnosti.  

Protiopatření (control) 

  je jakýkoliv postup, proces či cokoliv jiného, co bylo zvláště navrženo pro snížení  

či eliminaci hrozby, snížení zranitelnosti a chrání aktivum před danou hrozbou. Hlavním 

cílem protiopatření je předejít vzniku škody. Typickým znakem protiopatření z hlediska 

analýzy rizik jsou efektivita a náklady. Náklady a efektivita patří mezi hlavní kritéria při 

výběru protiopatření. Volba nejvhodnějšího protiopatření se vybírá za pomocí procesu, kdy se 

vybere nejlepší varianta (optimalizace), jejichž uskutečnění přinese co nejnižší náklady.  

Riziko (Risk) 

Nyní se opět setkáváme s rizikem, tento pojem bude v průběhu ještě nespočetněkrát 

zmíněn. Riziko znamená míru ohrožení aktiva, míru nebezpečí, že se hrozba prosadí, a tím 

dojde k negativnímu výsledku, což následně povede ke vzniku škody. Velikost rizika  

je vyjádřena jeho úrovní.  
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 Riziko vzniká interakcí mezi hrozbou a aktivem. Jestliže hrozba nebude působit na 

žádné aktivum, nebude brána na zřetel. Pokud na aktivum nebude působit žádná hrozba, 

nebude předmětem analýzy rizik.  

Úroveň rizika je dána hodnotou aktiva, zranitelností aktiva a úrovní hrozby. Uvedené 

faktory se podílejí na růstu úrovně rizika a ke snížení úrovně rizika slouží jedině protiopatření.  

 Zbytkové riziko představuje takové riziko, které je tak malé (nepřesáhne referenční 

úroveň), že není potřeba plánovat další protiopatření k jeho snížení.  

Referenční úrovní se rozumí hranice míry rizika (stanovená hodnota velikosti rizika), 

která určuje, jestli je riziko zbytkové (menší než referenční úroveň), či není zbytkové (větší 

než referenční úroveň). Tím se určí jestli, je či není nutné plánovat proti riziku další 

protiopatření pro jeho snížení. 

2.2 Vztahy v analýze rizik 

 Klíčové pro úspěšné provedení analýzy je správné pochopení vztahů v analýze rizik. 

Na obrázku 2.1 jsou znázorněny základní vztahy a souvislosti v analýze rizik.       [9] 

 

Obr. 2.1 Vztahy v analýze rizik              [9], s. 97 
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Mechanismus uplatnění rizika probíhá následujícím způsobem:         [9] 

 Hrozba využije zranitelnosti, překoná protiopatření a působí na aktivum, kde způsobí 

škodu (dopad). 

 Aktivum (svou hodnotu) motivuje útočníka k aktivaci hrozby. Vůči působení hrozby 

se aktivum vyznačuje určitou zranitelností. Aktivum je zároveň chráněno 

protiopatřeními před hrozbami. 

 Protiopatření chrání aktiva, detektuje hrozby a zmírňuje nebo zcela zabraňuje jejich 

působení na aktiva. Protiopatření zároveň odrazují od aktivování hrozeb. 

 Hrozba působí přímo na aktivum nebo na protiopatření s cílem získat přístup k aktivu. 

Aby mohla hrozba působit, musí být aktivována. Pro svou aktivaci vyžaduje zdroje 

(vytvoření podmínek pro její působení). 

Různými metody lze popsat vztahy mezi jednotlivými prvky analýzy a řízení rizik, jak 

můžeme vidět na obrázků 2.2: 

 

Obr. 2.2 Vztahy při analýze rizik              [9], s. 98 
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realizace může být podmíněna existencí jiného rizika. Vzhledem k jejich množství  

a potenciálnímu dopadu se musíme zaměřit pouze na rizika v klíčových oblastech.      [8]  

 V procesu analýzy rizik se vykonávají některé obecné činnosti, které si následně 

probereme krok za krokem.     

2.3.1 Stanovení hranice analýzy rizik 

 Prvním a úvodním krokem v analýze rizik je, abychom si stanovili její hranici. Pod 

tímto výrazem si můžeme představit pomyslnou čáru, oddělující aktiva, s kterými budeme 

následně pracovat, od těch, které necháme bez větší pozornosti.  Budeme vycházet ze záměrů 

managementu (popř. z úvodních studií, jestliže byly sestaveny).  

2.3.2 Identifikace aktiv 

 Dalším krokem je identifikace aktiv. Identifikací se rozumí vytvoření soupisu všech 

aktiv ležících uvnitř hranice rizik. V soupisu se uvede název aktiva a jeho umístění. V této 

fázi je velmi důležité, aby nenastala chyba, protože při zanedbání hlavního aktiva se může 

analytik dostat do velkých problémů.   

2.3.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

 Následuje posuzování hodnoty aktiva, které je založeno na velikosti škody způsobené 

zničením, poškozením či ztrátou aktiva. Hodnota aktiva se obvykle stanovuje z jeho 

nákladových charakteristik (pořizovací ceny, reprodukční cena), či výnosových charakteristik 

pokud aktivum přináší firmě zisky. Mezi výnosové charakteristiky patří i vlastnosti aktiva, 

sloužící k dosahování zisků nepřímo např. (postavení na trhu, ochranná známka, ale  

i kvalifikace a know – how zaměstnanců). Velmi významným je abychom rozlišili, zda se 

jedná o aktivum jedinečné, nebo o aktivum jednoduše nahraditelné.  

 Vzhledem k tomu, že je ve firmě velké množství aktiv, snižuje se jejich počet 

seskupením aktiv podle různých hledisek. Aktiva se mohou seskupit dle ceny, kvality, účelu 

apod., a tím se vytvoří skupiny aktiv s podobnými vlastnostmi. Tyto skupiny aktiv následně 

vystupují jako jedno aktivum. Vždy je třeba určit vlastníka každého daného aktiva.
10

 

Jak je již uvedeno aktivum je prvek nebo určitá část systému, kterému je firmou 

přiřazena určitá hodnota (ocenění aktiva) a pro kterou je třeba mít nastavený způsob ochrany. 

Mezi nejdůležitější aktiva řadíme data, informace a znalosti (duševní vlastnictví), technické  

                                                             
10  Vlastníkem aktiva rozumíme přímo pověřenou osobu, plně odpovědnou za toto aktivum. S tímto vlastníkem 

nakonec určujeme konkrétní hodnotu aktiva. 
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a programové prostředky, komunikační zařízení, listiny (papírové dokumenty), personál 

firmy. Zcela určitě se nejedná o kompletní seznam, tak například ve výrobní firmě to mohou 

být hotové výrobky, v obchodní firmě finanční aktiva, seznamy zákazníků apod.       [9] 

2.3.4 Identifikace hrozeb 

 Další krokem je identifikace hrozeb. Hrozbou se rozumí cokoliv, co by mohlo ohrozit 

alespoň jedno z aktiv podniku. K identifikaci hrozeb nám slouží tzv. seznam hrozeb, který se 

sestavuje podle literatury, vlastních zkušeností či průzkumu dříve provedených analýz. Je 

zapotřebí zmínit, že existuje možnost vytvoření vlastního seznamu hrozeb, v tomhle případě 

je vhodné použít jednu z metod jako brainstorming nebo metoda Delphi.   

2.3.5 Analýza hrozeb a zranitelností 

 Následující etapou je analýza hrozeb a zranitelností. Každá hrozba je hodnocena vůči 

každému aktivu, což znamená, že porovnáváme seznam aktiv se seznamem hrozeb  

a přiřadíme hrozby k aktivům, ke kterým náleží. Pochopitelně může dojít k případům, kdy je 

jedno aktivum ohroženo několika hrozbami, nebo kdy hrozba ohrožuje řadu aktiv. Výsledkem 

je tedy seznam relevantních dvojic „aktivum-hrozba“ se stanovenou úrovní hrozby  

a zranitelnosti.               [8] 

2.3.6 Pravděpodobnost jevu 

 Méně významným krokem je pravděpodobnost jevu. Než vůbec určíme 

pravděpodobnost výskytu určitého jevu, musíme určit, zda je analyzovaný jev náhodný či 

nikoli, zda se nachází v intervalu pravděpodobnosti, nebo jej můžeme vyloučit. 

Pravděpodobnost se určuje v rozmezí 0-1, popř. 0-100%. Měli bychom brát ohled na tzv. 

podmíněnou pravděpodobnost, kdy výskyt jednoho jevu podmiňuje výskyt druhého, popř. mu 

takříkajíc připravuje vhodnou půdu.             [8] 

2.3.7 Měření rizika 

 Posledním z uvedených kroků je měření rizika. Je zcela zřejmé, že riziko, lépe řečeno 

míra rizika, je v některých případech větší, a jindy naopak menší. Úkolem fáze měření rizika 

je tyto poznatky a předpoklady kvantifikovat, a to z toho důvodů, aby s nimi bylo možné dále 

operovat. V mnoha případech ovšem není možné tyto veličiny přesně změřit a je proto nutné 

vycházet z expertních odhadů. Výsledkem těchto odhadů je ohodnocení rizik na předem 

stanovené škále. Může se jednat o stupnici 1-10 nebo např. o dělení rizik na malá, střední  

a velká.                [8] 
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V souvislosti s měřením rizik se vžil pojem stupeň rizika, který v případě existence 

jednoho potenciálního rizika hodnotí pouze pravděpodobnost jeho výskytu. Zde se dá 

pravděpodobně hovořit o jakési jednoprostorovosti pojmu. Kombinací pravděpodobnosti 

výskytu události a jejího možného dopadu získáme jednoduchou dvourozměrnou matici, která 

nám ohodnotí význam posuzovaného rizika z těchto dvou zvolených pohledů.       [8] 

  Pro lepší představu o dané situaci, nám bude sloužit tabulka 2.1 s názvem význam 

rizika: 

Tab. 2.1 význam rizika               [8], s. 96  

  Pravděpodobnost realizace rizika 

  Vysoká Střední Malá 

Dopad rizika 

velký kritický vysoký střední 

střední vysoký střední malý 

malý střední malý zanedbatelný 

      

2.4 Metody analýzy rizik 

 Pro vyjádření veličin, se kterými se v analýze rizik pracuje, existují dva základní 

přístupy k jejímu řešení a to: kvalitativní metody a kvantitativní metody. V analýze rizik 

můžeme použit jeden z těchto dvou přístupů nebo jejich kombinace. Od obou přístupů 

požadujeme jasný výsledek ve formě pochopitelného hodnocení rizika, které nám napoví, jak 

dále postupovat. 

Obě tyto metody analýzy, ať už kvalitativní nebo kvantitativní mají své pro a proti a je 

zcela zřejmé, že není možné objektivně říci, která z těchto metod je lepší. Následně obě 

metody rozebereme, abychom pochopili hlavní rozdíly mezi oběma způsoby analýzy.    

2.4.1 Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody zobrazují popis závažnosti možného dopadu a pravděpodobnosti, 

že možná situace nastane. Kvalitativní metody jsou jednodušší a časově méně náročné. Jsou 

do jisté míry subjektivní, protože vycházejí z expertních odhadů a znesnadňují kontrolu 

efektivnosti nákladů, neboť zde chybí jednoznačné finanční vyjádření. Rizika se vyjadřují 

v určitém rozsahu (např. jsou obodována <1 až 10> nebo určena pravděpodobností <1;10> 

také jsou vyjádřena slovně a to v podobě jednoduchého rozdělení <malé, stření, velké>, nebo 
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vícestupňového rozdělení <vůbec žádné, žádné, zanedbatelné, minimální, malé, 

nezanedbatelné, velké, velmi velké, zničující>). Důležité je dodržení terminologie a její 

známost všem stranám, které se s analýzou setkají, protože někdo může vnímat 

„zanedbatelné“ vyšší než „minimální“ a naopak. 

Tento typ analýzy se s výhodou využívá v případech upřesnění postupů při detailní 

analýze rizik a nedostatečné kvality či kvantity získaných číselných údajů pro jejich využití 

v kvantitativních metodách.  

2.4.2 Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody jsou oproti kvalitativním metodám časově náročnější, ale jsou 

exaktnější a poskytují finanční vyjádření rizik. Často je riziko vyjádřeno ve formě roční 

předpokládané ztráty (annualized loss expectancy
11

  - ALE), která je vyjádřena finanční 

částkou.  

Jsou oproti kvalitativním metodám zaměřeny na finanční vyčíslení dopadů na objekt 

nebo proces při realizaci nějakého rizika. V jednoduché formě si můžeme tyto metody 

představit jako sled úkonů, jejíchž,
12

 výstupem je odhad četnosti a závažnosti ztrát, které 

mohou ohrozit projekt, a také priorizace rizik podle jejich hodnoty. Velmi zjednodušeně lze 

říci, že po této analýze získáme řadu hodnot, jejichž významem je pravděpodobná výše ztráty. 

Tyto ztráty poté seřadíme podle předem zvoleného klíče (od nejmenší po největší, nebo 

naopak).                  [8], [11] 

Při použití kvantitativních metod můžeme využít dvou typů odhadů či postupů. 

Prvním z nich je analytický postup, který využívá matematických a statistických analýz za 

využití pravděpodobnosti. Druhým typem jsou empirické odhady, které vychází 

z předchozích zkušeností hodnotitele. Zde bychom mohli namítat, že se tím pádem jedná  

o kvalifikační metody. Kvalifikační metody ovšem nelze zobecnit, zatímco na empirii 

založené kvantifikační metody s určitou úrovní zobecnění pracují.        [8] 

Nevýhodou kvantitativních metod je kromě jejich náročnosti na provedení  

a zpracování výsledků často vysoce formalizovaný postup, jenž může vést k tomu, že 

nebudou postihnuta specifika posuzovaného subjektu, která mohou vést k jeho vysoké 

zranitelnosti, a to z důvodu „zahlcení“ hodnotitele značným objemem formálně 

                                                             
11 SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha:Grada Publishing, 2010. 
12 TICHÝ, M.: Ovládání rizika. Analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006 
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strukturovaných dat. Kvalita výsledků těchto metod úzce souvisí s relevantností získaných 

údajů.                 [9] 

2.4.3 Kombinované metody 

 Kombinované metody vycházejí z číselných údajů. Cíl je však díky kvalitativnímu 

hodnocení ve větším přiblížení se realitě oproti předpokladům, ze kterých vycházejí 

kvantitativní metody. Je ovšem třeba mít na zřeteli, že údaje použité v kvalitativních 

metodách nemusí vždy odrážet přímo pravděpodobnost události či výši jejího dopadu, ale 

mohou být ovlivněny měřítkem stupnice, která je v konkrétní metodě použita.       [9] 

2.4.4 Volby strategie analýzy rizik 

 Volba metodiky analýzy rizik může znamenat použití některého ze čtyř hlavních 

přístupů:
13

 základní přístup, neformální přístup, podrobná analýza rizik, kombinovaný 

přístup. 

Analýza rizik se nejčastěji uskutečňuje ve dvou základních krocích: 

1. Orientační analýza rizik 

Orientační analýzou rizik se rozumí rozhodování o výběru metody či strategie pro 

vlastní analýzu rizik konkrétního subjektu. Nejdříve se provede orientační analýza rizik, která 

nám stanoví který z problémů, objektů či aktiv, je pro činnost subjektu klíčový a který je 

vystaven vážným problémům.  

2. Detailní analýza rizik 

Pro tyto problémy, objekty či aktiva, které jsou uvedeny v orientační analýze rizik, by 

měla být následně provedena detailní analýza rizik. A to nejlépe některou z výše uvedených 

metod, v nejlepším případě oběma. I když je kombinace obou metod pravděpodobněji nejlepší 

a nejvhodnější, tak na druhou stránku je nejnákladnější a použití této kombinace je časově 

náročnější.   

Každý proces má své pozitivní a negativní stránky. Pro zvolení nejlepšího přístupu je 

zapotřebí porovnání reálného stavu analyzovaného prostředí s výhodami či nevýhodami,  

u každé z metod.  

  

                                                             
13 Viz. ČSN ISO/IEC TR 13335 
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Rozhodnutí, který přístup je pro daný objekt vhodný, závisí zejména na následujících 

skutečnostech:               [9] 

 jakých cílů má být použitím dosaženo, 

 k jakým účelům objekt slouží, 

 jaká je hodnota aktiv spojených s objektem, 

 zda jsou funkce, které objekt poskytuje, kritické a pro koho, 

 jaká je úroveň investic do objektu a jaká je výše nákladů na obnovení jeho skutečnosti. 

Jestliže jsou cíle subjektu vysoké, náklady na nahrazení objektu (aktiva), respektive 

obnovení jeho funkčnosti, zase vysoké, jestliže objekt obsahuje cenná aktiva, případně jestliže 

je funkčnost objektu pro určitý subjekt kritická, pak je podrobná analýza rizik nezbytná.     [9] 

2.4.5 Nejužívanější metody analýzy rizik 

 Mezi nejvyužívanější metody při neformálním přístupu k analýze rizik (kvalitativní 

analýza rizik) dominuje metoda účelových interview jinak známa jako metoda Delphi.  

 Kvantitativní analýzy rizik často používají speciální nástroje, kterých je v současnosti 

celá řada a především jsou používány v oblasti bezpečnosti organizací a jejich informačních 

systémů, příkladem může být metodika CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management 

Methodology), která je podle všeho nejznámější. Mezi další obecné metodiky se řadí 

metodika @RISK, metodika RiskPAC a RiskWatch.  

2.5 Řízení rizik 

 Není možní se domnívat, že analýza rizik poskytne údaje, podle nichž je možné  

se jednoznačně a jednoduše rozhodnout, jak s riziky nakládat. Tichý
14

 uvádí, že v ideálním 

případě bychom z analýzy získali jedno číslo či jeden vektor, který bychom poté porovnali 

s jinými čísly či vektory, buď předchozími realizacemi, nebo například odvětvovými 

průměry, a podle jejich hodnot bychom ve velmi krátké době rozhodli, jak rizika  

řešit. Veškeré výstupy z provedených analýz jsou ovšem pouze pomůckou pro další 

rozhodování v procesu rizik.                [8], [11] 

Problematika v oblasti risk managementu (řízení rizik) je velmi rozsáhlá a velmi 

odlišná podle situací a zaměření, ve kterých probíhá. Existují klíčové oblasti, ve kterých se  

o řízení rizik hovoří, jsou to především:   

                                                             
14 TICHÝ, M.: Ovládání rizika. Analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006. 
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Obchodní rizika, která se mohou dále členit na marketingové riziko (vyrobení 

výrobku, který nikdo nechce, protože mu prodejci nerozumí a neumí ho prodat), strategické 

riziko (vyrobení výrobku, který už podniku nevyhovuje a nezapadá do obchodní strategie), 

riziko managementu (ztráta podpory projektu ze strany vedení, vlivem změny zaměření nebo 

změny osob) a rozpočtové riziko (nedodržení rozpočtu). 

Finanční rizika, která se mohou dále členit na investiční riziko (odhad spolehlivosti  

a ziskovosti investic), pojišťovací a zajišťovací riziko (odhad rizika, že nastane pojistná 

událost).      

A nesmíme opomenout technická rizika, projektová rizika, technologická rizika  

a rizika ochrany životního prostředí. 

Řízení rizik je proces, který spočívá v tom, že se subjekt snaží zabránit působení již 

existujících i budoucích rizik a navrhuje taková řešení, která umožňují postupně vyřazovat 

účinky jejich nežádoucích vlivů a naopak se snaží využít působení vlivů pozitivních. Součástí 

procesu řízení rizik je rozhodovací proces, který vychází z analýzy rizik. 

 Kritickou fází procesu řízení rizik je výběr optimálního řešení. Pro představu slouží 

obrázek 2.3 (výběr optimálního řešení).  

 

Obr. 2.3 Výběr optimálního řešení            [8], s. 101 
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Management řízení rizika používá jako základní myšlenku zpětnou vazbu (reaktivní 

strategie
15

) či predikační vazbu (proaktivní strategie
16

). 

 Protože ve většině případů není reálné mít k dispozici, takto souborné informace, 

existuje zde možnost rozhodování za neúplné informace (fuzzy), což lze částečně odstranit 

pomocí nástrojů pro podporu rozhodování při neúplných (mlhavých) informacích.   

 Konečným výsledkem každé etapy řízení rizika je rozhodnutí. Většinou je výstupem 

více variant řešení. V případě nepřijatelné úrovně rizika je zapotřebí probíhající proces 

zastavit, a přijmout opatření na snížení rizika. V případě, kdy je riziko přijatelné a přitom 

nikoliv bezvýznamné a možnost zisku je velká, nejčastěji následuje vypracování plánu 

preventivních opatření za účelem jeho redukce. Pro zbytková rizika, která nelze 

protiopatřeními snížit, se zpracovávají krizové plány. Velký důraz je třeba klást na maximální 

využití fáze redukce rizika a jeho eliminace tak, aby se havarijní plány a scénáře 

vypracovávaly opravdu jen pro zbylá rizika. Hledáním obecně platných preventivních 

opatření pro významné snížení pravděpodobnosti vzniku krizí a omezení jejich případných 

následků se také zabývá nouzové plánování (contigency planning, emergency planning) 

jako základní součást krizového řízení (crisis management).         [9] 

2.6 Management podnikatelských rizik  

 Managementem rizik (řízením rizik), se rozumí kompletní proces zjištění, kontroly, 

odstranění a snížení nejistých situací, které mohou podnik ovlivnit.  

 Řízení rizik kromě analýzy riziky, většinou zahrnuje volbu protiopatření, analýzu 

nákladů, realizaci protiopatření a celkové prověření protiopatření.  

 Při procesu řízení rizik je nutné, aby management podniku zajistil obzvlášť uvedené 

činnosti:  

1. rozebral, sledoval a měřil riziko ve vnějším i vnitřním prostředí, 

2. určil cíle v oblasti snižování rizik a stanovil nejvhodnější strategii snižování rizik, 

3. určil a realizoval nejvhodnější metody snižování rizik, 

4. vyhodnotil uplatnění rizikové strategie podniku v praxi a následně použil zvolenou 

metodu snižování rizika.  

                                                             
15 Reaktivní strategie – klasický způsob, kdy se jedná o nápodobu učícího se systému 
16 Proaktivní strategie – vědecký způsob, kdy je subjekt seznámen se současným stavem, možnými hrozbami a 

má co nejúplnější informace o možném průběhu jejich naplnění. 
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3. Metody snižování podnikatelského rizika 

V této kapitole s názvem metody snižování podnikatelského rizika se budeme 

zabývat, jak bychom mohli odstranit příčiny rizika a snížit jeho nepříznivé důsledky  

na přijatelnou úroveň, k tomu nám nejčastěji slouží uvedené metody, jakými jsou: ofenzivní 

řízení firmy, retence rizik, redukce rizik, transfer rizik, diverzifikace a vyhýbání se rizikům. 

Právě zmíněné metody si jednu po druhé rozebereme z větší části.    

3.1 Ofenzivní řízení firmy  

 Podnikatelské riziko lze značně ovlivnit a tuto možnost má management firmy. 

Manažeři mají za úkol odhalit možná rizika, která mohou firmu ohrozit a musí najít způsob 

respektive metody, jak riziko snížit, při realizaci podnikatelského záměru. Právě ofenzivní 

řízení firmy, se považuje za nejlepší způsob preventivní obrany před podnikatelským 

rizikem. 

Ofenzivní řízení firmy se vyznačuje:            [9] 

 Správnou volbou rozvojové strategie firmy a její správnou implementací ve firmě 

(konkurenční výhoda firmy – např. vůdce v nákladech). 

 Preferencí a rozvojem silných stránek firmy (udržením a rozvojem strategické výhody 

firmy). 

 Snahou o dosažení pružnosti – mimořádně rychlou reakci na změny vnitřního 

prostředí firmy i jejího vnějšího okolí. 

3.2 Retence rizik  

 Retence rizik znamená zadržování, resp. převzetí rizik. Tato metoda je nejspíše 

nejpoužívanější metodou řešení rizik. Zásadní myšlenkou je, že podnikatel je ohrožován 

téměř neomezeným počtem rizik ale ve většině případů, se proti nim nebrání. Retence může 

být vědomá, resp. nevědomá. V prvním případě vědomá retence rizik spočívá v rozpoznání 

rizika a přitom nedochází k použití žádného nástroje. V druhém případě dochází tehdy, pokud 

riziko není rozpoznáno, je tedy nevědomě zadrženo. Retenci rizik můžeme dále členit na 

dobrovolnou resp. nedobrovolnou. Dobrovolná retence rizik se vyznačuje tím, že podnik 

dobrovolně přijal identifikované riziko i případnou ztrátu. V tomhle případě je tohle 

rozhodnutí přijímáno protože, žádná lepší řešení nejsou. Nedobrovolná retence rizik může 

nastat v případě, že jsou rizika nedobrovolně zadržena, nebo když riziko nemůžeme přenést, 

redukovat popř. když se mu nemůžeme vyhnout.  
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 Každý podnik by si měl stanovit na základě určitých rozhodnutí, která rizika by měl 

zadržet, která by měl redukovat a kterým by se měl zcela vyhnout. Zásadním znakem při 

tomto rozhodování je často velikost finančních rezerv podniku či schopnost nést ztrátu. Na 

druhou stranu se může stát, že pro podnik bude retence rizik jedinou strategii. Dochází k 

nebezpečí stereotypu, tzn., že podnik bude jakoukoliv situaci, která nastane, řešit právě 

zmíněnou strategii a to i v takovém případě, kdy by měl použit strategii zcela odlišnou. Tato 

chyba může být pro podnik osudová a může vést až k zániku podniku. 

3.3 Redukce rizika 

Jestliže se soustředíme na redukci rizika či až na konkrétní důsledky aktivity, můžeme 

metody snižování rizika rozdělit do dvou skupin: 

1. Metody, které odstraňují příčiny vzniku rizika, 

jsou metody, které mají za úkol preventivně působit, tak aby byl odstraněn (nebo 

alespoň redukován) výskyt rizikových situací. Zde můžeme zařadit zejména přesun rizika  

a vertikální integraci. 

2. Metody, které snižují nepříznivé důsledky rizika, 

jsou metody, které mají za cíl snížení (redukci) nežádoucích důsledků výskytu 

nežádoucích situací, kterým se nelze v podnikání vyhnout. Zde můžeme zvláště zařadit 

diverzifikaci a pojištění. 

 Poměrně samostatnou skupinou metod, tvoří metody operační analýzy, které spadají 

do obou skupin. Za výhodu těchto metod lze jednoznačně považovat jasné a logické vyjádření 

ekonomických vztahů v konkrétním okolí.  

3.4 Transfer rizika 

 Transfer rizika znamená přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty. Když 

srovnáme ofenzivní způsob řízení (kdy, odstraňujeme příčiny rizika, např. odstraněním 

konkurence z trhu ekonomickou silou), tak přesun rizika patří mezi metody, pro něž  

je typický defensivní přístup k riziku.   

Mezi nejčastější způsoby přesunu rizika patří:           [9] 

 Uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin a komponent za předem 

stanovené pevné ceny (eliminace cenových rizik). 

 Uzavírání komisionářských smluv, zajišťujících prodej výrobků v cizí obchodní síti. 
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 Uzavírání obchodních smluv, podmiňujících odběr minimálního množství produktů. 

 Uzavírání obchodní smluv, zajišťujících odběrateli dodávku výrobních komponent 

určené kvality v předem určený čas. 

 Přesun problému technické inovace výroby na spolupracující firmu.  

 Termínové obchody (např. hedging). 

 Leasing (přenos finančního rizika podnikatele, které je spojeno s vlastnictvím daného 

zařízení, na leasingovou společnost). 

 Odkup pohledávek (faktoring, forfaiting). 

 Akreditiv, inkaso, bankovní záruka, atd. 

 Franšíza je výhodná nejenom pro velký subjekt (pro zadavatele franšízy) – snižují se 

mu náklady (např. na rozšíření obchodní sítě), ale i pro malou firmu (pro příjemce 

franšízy), která využívá know-how velké firmy (zadavatele franšízy), využívá její 

prodejní systém, marketingové zkušenosti, kvalitu výrobku (nebo služby), značku, 

image zadavatele franšízy apod. 

U všech výše uvedených metod je společným rysem „diktát“ (vnucení, respektování) 

podmínek přesunu rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera.  

3.5 Diverzifikace 

 Co se vlastně diverzifikací rozumí? Je to rozložení rizika (např. že, se peněžní 

prostředky vloží do různých typů investic, do akcií, obligací, apod.), zásadním cílem je 

rozložit riziko na co největší základnu.
17

 Používá se klasické pravidlo, které zní „1/3 majetku 

vlož do nemovitostí, 1/3 majetku do zlata a uměleckých předmětů a 1/3 podrž v hotovosti.“
18

  

 Pomocí této metody se ve firmách snižují nepříznivé důsledky rizika. Diverzifikace 

byla a je neustále používaná v investování. Podnikatelé se mohou na tuto metodu obrátit  

i dnes a využít její filozofii.  

3.5.1Volba právní formy podnikání 

Ve většině případů je cílem podnikatele zmírnit důsledky rizika jen na předem 

vymezenou část svého soukromého majetku.  

Každá osoba, která se rozhodne podnikat, musí provést nejklíčovější rozhodnutí a to 

volbu právní formy podnikání.  

                                                             
17 Anglické přísloví doporučuje: „Don’t put all of your eggs in the same basket.“ (Nedávejte všechna vejce do 

jednoho košíku.) 
18 viz. SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha:Grada Publishing, 2010. 
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Zde jen stručně uvedeme, že:                 [9] 

 Fyzická osoba jako podnikatel ručí víceméně neomezeně celým svým majetkem. 

 Ve veřejné obchodní společnosti ručí její společníci – fyzické nebo právnické  

osoby – za závazky společnosti společně a nerozdílně, a to celým svým majetkem. 

 V komanditní společnosti komanditisté ručí jen do výše svých vkladů do základního 

kapitálu společnosti, komplementáři ručí celým svým majetkem. 

 Ve společnosti s ručením omezeným společníci ručí jen do výše upsaných vkladů do 

základního kapitálu společnosti.  

 V akciové společnosti platí, že společnost odpovídá za porušení svých závazků celým 

svým majetkem, ale akcionář za závazky společnosti neručí, a to ani vzhledem 

k nominální hodnotě držených akcií. 

Do výše popsané investiční zásady tři třetin by proto měla patřit i úvaha podnikatele, 

zda forma, kterou podniká, jej dostatečně chrání před riziky vyplývajícími z předlužení, 

zejména z hlediska následků, popsaných v insolvenčním zákoně.
19

        [9] 

3.5.2 Rozšíření výrobního programu 

 Pro výrobní firmy je nejčastější způsob diverzifikace rozšíření výrobního programu. 

Tento způsob je založený na rozšíření výroby o produkci jiných typů výrobků tak, aby 

eventuelní snížení poptávky po jednom produktu bylo kompenzováno zvýšením poptávky po 

jiném produktu. 

 Diverzifikace může být verbální nebo horizontální. Při vertikální diverzifikaci 

výroby, kdy vyrábíme určitý produkt, můžeme nákup jednotlivých komponentů zaměnit za 

vlastní výrobu těchto komponentů (na straně vstupů), popřípadě na straně výstupů můžeme 

hotové výrobky prodávat sami a nedodávat je do cizí prodejní sítě. Tento způsob diverzifikace 

snižuje riziko závislosti firmy na dodavatelích výrobních komponent, snižuje riziko kontaktu 

s nesolventním odběratelem firmy a zkracuje hodnotový řetězec (tzv. value chain).  

Při horizontální diverzifikaci dochází k rozšiřování výroby o další výrobky různé 

povahy, které buď doplňují náš původní program, nebo vycházejí z výrobních znalostí firmy. 

S horizontální diverzifikací se můžeme setkat u řady českých bank, které výrazně rozšířily své 

portfolio produktů a služeb o produkty dceřiných leasingových firem, pojišťoven, stavebních 

spořitelen, faktoringových firem, atd. Tato tzv. příbuzná diverzifikace zavádí výrobky, které 

                                                             
19 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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souvisí s know-how firmy, s jejími technologickými zkušenostmi a finančními  

a marketingovými možnostmi. Tento typ diverzifikace má své výhody (znalost  

oboru, prostředí, know-how, databáze zákazníků, apod.) i nevýhody (diverzifikace je příliš 

úzká, jedná se o velice příbuzné obory, kdy prodej jednoho z nich ovlivňuje i obor  

související – jinými slovy: „vejce jsou sice v několika koších, ale stále je držíme v jedné 

ruce“). Další možností je diverzifikace do nepříbuzných oborů. Při této diverzifikaci dochází 

i ke změně stávající výrobní a obchodní strategie.                      [9] 

 Používají se i další způsoby diverzifikace, jakými jsou např. diverzifikace 

geografická, u tohohle způsobu diverzifikace dochází k tomu, že malé a střední firmy zřizují 

pobočky v zemích, kde jsou nižší daně popř., kde jsou jiné podmínky pro podporu podnikání.  

 Diverzifikace dodavatelů (dodávky strategických surovin, které jsou firmě dodávány, 

jsou rozloženy na více dodavatelů). Diverzifikace odběratelů (firma má větší počet 

zákazníků, aby v případě ztráty nějakého z nich, nebyla ohrožena existence firmy). Každý 

způsob diverzifikace přináší firmě další náklady a nemusí být v každém případě garancí 

úspěchu či zisku. Diverzifikace je vždy zdrojem nových rizik.  

 V praxi je tato metoda vhodnější a úspěšnější pro kapitálově silnější firmy než pro 

firmy kapitálově slabé. Než začne podnikatel diverzifikovat, měl by si před zahájením 

procesu uvědomit, zda si může toto riziko (neúspěchu) dovolit. Zejména u malých a středních 

firem, dochází k používání této metody nesprávným způsobem a to, tak že metoda je 

nepřipravená popř. unáhlená a to jsou rozhodující kroky k bankrotu firmy. Nejpraktičtější 

uplatnění v řízení malých a středních firmách bývá vertikální integrace a příbuzná 

diverzifikace. 

3.5.3 Kdy diverzifikovat?  

Před diverzifikací by měl podnik provést tři následující kroky a to: 

1. měl by provést strategickou analýzu oboru a tak zjistit, zda nový obor působení bude 

pro podnik zajímavý, 

2. měl by provést nákladovou analýzu, tato analýza je založena na pravidlu, že náklady 

vstupu do nového podnikání nesmí spotřebovat všechny budoucí zisky, 

3. měl by testovat výhodnost diverzifikace. Diverzifikace musí podniku přinést alespoň 

nějakou konkurenční výhody.  
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Podnik by měl v první řadě před každým rozhodnutím o nové diverzifikaci kladně 

odpovědět na výsledky analýz, provedených v rámci výše uvedených kroků. Nedodržení, 

popř. podcenění uvedených pravidel diverzifikace by mohlo vést až k zániku firmy. 

3.5.4 Měření diverzifikace  

K měření diverzifikace podniků existuje několik přístupů, mezi nejznámější patří tzv. 

Herfindalův index celkové diverzifikace:            [9] 

     (3.1) 

 n   je počet předmětů podnikání, 

 pi  je poměr zaměstnanců podniku v i-té oblasti podnikání k celkovému počtu 

zaměstnanců. 

Index H nabývá hodnoty v intervalu <0,1). Je-li H=0, pak je firma aktivní pouze 

v jedné oblasti, pokud se hodnota H blíží k 1, pak aktivita firmy rovnoměrně rozkládá do 

nekonečného počtu odvětví. 

                     (3.2) 

 n je počet předmětů podnikání, 

 pj je podíl j-tého trhu na celkovém počtu trhů.  

3.6 Vyhýbání se rizikům  

 Další z metod řešení rizika je vyhýbání se rizikům, tato metoda je spíše považována za 

negativní než pozitivní a ve většině případů se jedná o přístup, který je pro řešení většiny 

rizik absolutně nevhodný.  Podnik, který by chtěl uvedenou metodu používat extenzivně, by 

přišel o velké množství zisku a z největší pravděpodobností by nedosáhl svých vytyčených 

cílů.  

 Tato metoda je využívána jestliže se jedná o nepromyšlený a nepropracovaný 

podnikatelský záměr, u něhož je riziko neúspěchu neúměrně velké. Každý podnik by si měl 

uvědomit, že dlouhodobé vyhýbání se rizikům není pro něho výhodou. Právě naopak podnik, 

který se bude, dlouhodobě rizikům vyhýbat by mohl, v nejhorším případě ztratit pozici na trhu 

a to, tak že ho z trhu vytlačí jiné podniky, které se rizikům nevyhýbají a jsou připravené určité 

riziko podstoupit. To všechno může způsobit až samotný zánik podniku.  
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4. Rizika spojená s průmyslovými podniky 

V poslední kapitole se budeme zabývat, jak je možné riziko odhalit a následně 

eliminovat. 

4.1 Průmyslová rizika 

 Průmyslová rizika souvisí s výrobou, zásobováním, využíváním výroby a obchodním 

využití výrobků a služeb. Rozbor průmyslových rizik se postupně odvíjí od rizik výrobních, 

nákupních a spojených s dodavatelsko – odběratelskými vztahy.  

Výrobní rizika 

  Výrobou se rozumí základní činnost, která je spojena s kvalitou, množstvím a náklady. 

Tyto faktory výrazně ovlivňují podnik, zda bude úspěšný či nikoliv. Pokud výrobní náklady 

porostou, dochází ke snížení zisku společnosti. Zastavení výroby znamená pro podnik ztrátu, 

neboť na trh ihned proniká konkurence.  

Proto všechny silné podniky studují a vyhodnocují veškeré faktory své výrobní 

aktivity, a podle těchto studií vyvozují i patřičná opatření.  Tabulka 4.1 nám zobrazuje rizika  

a jejich důsledky v oblasti rozhodování. 

Tab. 4.1 Rizika a jejich důsledky v oblasti rozhodování           [6], s. 16 

Povaha rizik Jejich důsledky v oblasti rozhodování 

Technická rizika zavedení účinného systému kontroly, 

kvalita výroby omezené finanční důsledky, krátkodobá rozhodnutí, 

poruchy výrobních 

zařízení 

preventivní údržba, 

zastaralost 

strojového parku 

koncepce obměny strojů, operativní opatření, krátkodobá 

rozhodnutí, 

pokles aktivity investiční rozhodnutí, zvýšené finanční důsledky, dlouhodobá 

finanční rozhodnutí, 

Nákupní rizika krátkodobá a střednědobá: (organizovaný systém zásobování, oběh 

informací, systematický průzkum: cen, způsobu přepravy, kvality 

výroby, zavedení koncepce skladování), dlouhodobá diverzifikace 

zdrojů zásobování (vytvoření strategických zásob).  

kvalita 

cena 

kvantita 
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4.2 Založení podniku 

  Jestliže bude firma úspěšná či nikoli, závisí na celé řadě faktorů. Tyto faktory jsou do 

jisté míry ovlivnitelné, proto je další vývoj z určité části nejistý.  

Právě uvedené faktory se označují jako faktory rizika a jsou chápany jako původ rizika 

nebo jeho základ.  

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými faktory rizik, mezi ty, kterým se 

přisuzuje největší význam, patří:
20

změny poptávky, změny cen jednotlivých vstupů, změny 

cen nabízených produktů, změny v hospodářské politice státu, změny mezinárodního 

ekonomického a politického okolí, pokrok v oblasti techniky a technologie. 

Naopak mezi hlavní faktory, které jsou pro firmu klíčem úspěchů, patří zejména tyto: 

Shromáždění a využití relevantní informací jak z vnitřních, tak z vnějších zdrojů. Nástroje, 

důležité pro změnu, musejí být včas identifikovány a aktivovány. Plán, jak pomoci lidem se 

na změnu adaptovat. Změna musí být prováděna systematicky (nezvládnutí tohoto faktoru 

vede k absolutnímu neúspěchu, v lepším případě k nenaplnění stanovených měřitelných cílů 

(náklady, apod.)). Podpora vlastníků či nadřízeného managementu (vlastní řízení změny 

strategie firmy (nebo jakékoliv jiné změny ve firmě) je možné sledovat v několika  

úrovních – první úroveň je úroveň technická, rovina řízení vlastního prováděného  

procesu. Druhá hladina, neméně důležitá, je úroveň řízení lidí ve firmě, kteří se více či méně 

podílejí na uskutečňování vlastní změny strategie firmy. V obou těchto úrovních je nutné 

vyhodnocovat riziko, které je spjato s prováděním dílčích činností, z nichž se skládá naše 

řízená změna. Třetí úroveň je úroveň vyhodnocování výsledků praktického provedení vlastní 

strategie v podmínkách reálného života firmy, která je dnes řešena formou aplikace některých 

vyhodnocovacích metod).                  [7], [9] 

Na firmu může působit řada ovlivnitelných rizik, které můžeme snižovat nebo z určité 

části odstranit.  

Abychom v praxi snížili rizika na nulovou úroveň, lze toho docílit tak, že nebudeme 

konkrétní rizikové činnosti vykonávat, ale právě uvedená myšlenka je v rozporu se základním 

posláním podnikatele.  

 Konkrétní rizika, která mohou na firmu působit, jsou např. finanční rizika, dynamická 

rizika, spekulativní rizika. 

                                                             
20 VEBER, J.: Management. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. 
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4.3 Identifikace rizik 

 Cílem identifikace rizik je dospět k vyčerpávajícímu souboru rizikových faktorů, 

které by mohly (nejen negativně, ale také pozitivně) ovlivnit hospodářské či jiné výsledky 

firmy, hodnotu jejich určitých aktiv nebo míru úspěšnosti připravovaných, resp. realizovaných 

investičních projektů. Proces identifikace rizik má několik stránek, přičemž mezi 

nejdůležitější patří vhodná dekompozice objektu analýzy rizika, vlastní náplň procesu 

identifikace, používané metody a nástroje podporující identifikaci, informační zdroje  

i subjekty podílející se na identifikaci.            [3] 

 K identifikaci rizik můžeme využít určité nástroje, mezi nejvýznamnější se řadí 

kontrolní seznamy (check listy), resp. katalogy rizik, pohovory s experty a skupinové 

diskuze, nástroje strategické analýzy (SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil) 

a v neposlední řadě kognitivní (myšlenkové) mapy.  

 Mezi subjekty, které se budou podílet, na identifikaci rizik by měl být co největší 

okruh zaměstnanců firmy a je vhodné využít i externích specialistů. Management a to 

především na vrcholové úrovni řízení (generální ředitel, výkonní ředitelé) by měl při 

identifikaci rizika sehrát významnou roli. Určitě je třeba zmínit orgány společnosti, jako jsou 

představenstvo a dozorčí rada.  

4.3.1 Náplň identifikace 

Vlastní proces identifikace rizik souvisí s řadou otázek typu: 

1. Jaké faktory by mohly ohrozit cíle, které jsou pro nás klíčové či naopak, které by 

mohly vést k jejich překročení, popř. co by snížilo či zvýšilo účinnost dosažení cílů. 

2. Jaké možné problémy by mohly nastat při realizaci aktivity. 

3. Co by mohlo mít vliv na zainteresované strany k přijetí akcí ohrožujících dosažení 

zadaných cílů. 

4. Co by mohlo být zdrojem dodatečných výhod (např. pro zaměstnance). 

5. Kde, kdy, jak a proč by se mohla rizika pravděpodobně vyskytnout. 

6. Které klíčové faktory mají vliv na výsledky podnikatelské činnosti považované 

v minulosti, resp. současnosti za samozřejmé by se mohly vyvíjet jinak, než jsme 

předpokládali. (Jinak řečeno jde o formu zpochybňování toho, co jsme dříve 

považovali za stoprocentní).  
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Závěrem je třeba shrnout, že v dalších krocích managementu rizika můžeme pracovat 

jen s riziky, která jsme včas zjistili, zhodnotili a zdokumentovali. Jestliže souhrn 

identifikovatelných rizik bude velký, hrozí malé nebezpečí, že nás překvapí výskyt 

neočekávaných rizik, na která bychom nebyli schopni včas zareagovat. Identifikace rizik 

představuje nejdůležitější a z časového hlediska nejnáročnější fázi analýzy rizika. Především 

se zde vyžaduje zkušenost, systematičnost, schopnost předvídat i takové situace, o kterých 

nejsou žádné či nedostačující informace, práci v týmu a schopnost zaměřit se na budoucnost.  

4.4 Hodnocení rizik 

Cíle řízení rizik 

 Cíle v oblasti řízení rizik musí být konzistentní
21

 s těmi, který si podnik či podnikatel 

stanovil v oblasti strategického řízení firmy. Pokud je hlavním strategickým cílem firmy 

přežití, pak se musí firma zaměřit na snížení nákladů v souvislosti s diverzifikací odbytu nebo 

nákupu. Při řízení rizik je nejdůležitějším a nepostradatelným krokem výpočet míry rizika  

a hodnocení rizik. 

Stanovení míry rizik 

 Ke stanovení významnosti rizik můžeme uplatit expertní hodnocení, jejichž nástrojem 

jsou matice hodnocení rizik.     

4.4.1 Matice hodnocení rizik 

 Matice hodnocení rizik jsou založeny na expertním hodnocení těchto rizik pracovníky, 

kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti v oblastech kam jednotlivé faktory rizika spadají.
22

 

Podstata expertního posuzování významnosti rizik s využitím matic hodnocení rizik spočívá 

v tom, že se tato významnost posuzuje pomocí dvou hledisek. První z nich tvoří 

pravděpodobnost výskytu rizika a druhé intenzita negativního dopadu, který má výskyt 

rizika na firmu či projekt. Určité riziko je pak tím významnější, čím pravděpodobnější je jeho 

výskyt a čím vyšší je intenzita negativního dopadu tohoto rizika na firmu, její určitá aktiva  

či projekty.               [3]  

Expertní hodnocení rizik můžeme dělit na dvě formy. Jednou z nich je kvalitativní 

hodnocení, které je považováno za základní formu a posuzuje významnosti rizik na základě 

                                                             
21

 Konzistence nebo konsistence (z lat. con-sisto, držím pohromadě). Konzistence (matematika) – ekvivalentní 
termín pro bezespornost. Konzistence v obecném významu – soudržnost, většinou nějakého materiálu, např. 

„řídká konzistence“. 

22
 Např., pokud jde o poptávku a prodejní ceny, zabývají se jimi marketingoví pracovníci.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzistence_(matematika)
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matice hodnocení rizik, tato významnost se nestanovuje v číselné podobě. Zatímco 

semikvantitativní hodnocení je považováno za vyšší formu, kde se stanovují číselná 

vyjádření významnosti jednotlivých rizik či faktorů rizika. Zde se opět využívá matice 

hodnocení rizika.  

Následně si na tabulce 4.2 uvedeme nejjednodušší formu matice hodnocení rizik, kde 

experti posuzují dopady rizika na firmu, a to nejčastěji dopady negativní povahy. 

K expertnímu ohodnocení pravděpodobností výskytu rizik i intenzity jejich negativních 

dopadů se nejčastěji využívá stupnice s pěti stupni
23

. 

Tab. 4.2 Stupnice hodnocení              [3], s. 39  

Stupeň 
Pravděpodobnost, intenzita negativního 

dopadu 

ZV zvláště vysoká 

V vysoká 

S střední 

M malá 

VM velice malá 

 

 V další tabulce 4.3, která má podobu matice hodnocení rizik, si uvedeme výsledky 

expertního ohodnocení pravděpodobností i intenzity negativních dopadů souborů deseti rizik 

(R1, R2, …, R10). 

Tab. 4.3 Matice hodnocení rizik              [3], s. 40 

Pravděpodobnost Intenzita negativních dopadů 

VM M S V ZV 

ZV    R1  

V    R8 R3 

S   R10 R2  

M  R7  R5 R9 

VM R6   R4  

 

                                                             
23 Počet stupňů není pevně určený, může se používat stručná stupnice se třemi stupni či více podrobnější 

stupnice se sedmi stupni. 
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Z uvedené matice je jasné, že každé riziko bude mít větší význam, čím bude vyšší 

pravděpodobnost výskytu i intenzita negativního dopadu. Uvedená tabulka nám znázorňuje, 

že nejvýznamnější rizika budou v pravém horním rohu (rizika R1, R3, R8) a naopak rizika, 

kterým se klade nejmenší význam, budou v levém dolním rohu (rizika R6, R7). 

  Dále je možné rozdělit jednotlivá rizika podle jejich významu do určitých skupin,  

a to na základě, závislosti na pravděpodobnosti výskytu a intenzitě negativního dopadu. 

Nejčastěji se využívají tři skupiny, a to nejvýznamnější rizika, rizika středně významná  

a rizika málo významná. V našem případě jsou tyto tři skupiny barevně odlišeny. Tmavě 

zabarvené plochy nám znázorňují rizika nejvýznamnější, (což jsou rizika R1, R3, R8). Plochy, 

které jsou světlejší, nám představují rizika, středně významná (v našem případě  

to jsou rizika R2, R4, R5, R9, R10). A nakonec plochy, které jsou nejsvětlejší, zobrazují 

rizika, málo významná (a to jsou rizika R6, R7).        

Pro představu si můžeme uvést jiné rozdělení skupin a to na rizika kritická, důležitá  

a běžná. Kde nám kritická rizika představují ohrožení, jehož možné ztráty, jsou tak velké,  

že firma zanikne. Důležitá rizika nám mohou představovat ohrožení, jehož možné ztráty 

nebudou tak velké, aby firma zanikla, ale další fungování firmy bude záležet na tom, např. 

(aby si firma půjčila peněžní prostředky nebo provedla jinou akci, např. odprodej částí aktiv). 

A nakonec rizika běžná nám představují ohrožení, jehož možné ztráty mohou být pokryty 

současnými aktivy firmy nebo běžným příjmem, aniž by firma byla vysoce ztratná. 

 Na závěr si představíme tzv. součtovou matici rizik, která je používána k hodnocení 

jednotlivých rizik (inherentního, reziduálního a cílového). Pro představu, jak tato matice 

vypadá, nám znázorňuje tabulka 4.4. 

Tab. 4.4 Součtová matice rizik            [9], s. 120 

Dopad 
Pravděpodobnost 

1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 

4 5 6 7 8 9 

3 4 5 6 7 8 

2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 
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  V etapě analýzy rizik a před přijetím opatření jejich eliminace řešíme ohodnocení 

inherentních rizik (tj. bez zohlednění již existujících či uvažovaných opatření).  

Po implementaci opatření se provede nové hodnocení míry rizik tak, že již bude obsahovat  

i stanovení míry rizika reziduálního, popř. cílového. V tabulce 4.5 jsou hodnoty 

pravděpodobnosti výskytu rizika definovány takto.           [9] 

Tab. 4.5 Pravděpodobnost výskytu rizika           [9], s. 121 

Pravděpodobnost výskytu 

Stupeň % za rok Slovní vyjádření 

1 <0;5> prakticky nepravděpodobné 

2 <5;20> málo pravděpodobné 

3 <20;50> příležitostné 

4 <50;70> pravděpodobné až časté 

5 <70;100> velmi časté  

 

Dopad se ohodnotí mírou následků, taktéž ve stupnici 1 – 5. Numerické údaje  

ve stupnici nevyjadřují hodnotu ani kvantitu veličiny, ale vyjadřují příslušnost do dané 

oblasti. Relativní veličina ve stupnici 2 – 10 se získá součtem ohodnocení pravděpodobnosti  

a dopadu. 

Míra rizika 2 – 4 značí, že uvedené riziko je přijatelné, nevyřazuje se z evidence,  

a nepřijímají se proti němu žádná opatření, která by vedla k jeho postupnému odstranění.  

Míra rizika 5 – 7 znamená, že se jedná o riziko, které vyžaduje přiměřené opatření,  

a je nutné pro uvedené riziko zpracovat plán ošetření. V průběhu budou příslušné činnosti 

sledovány v rámci správy rizik a dané riziko se bude posuzovat při pravidelných kontrolách 

(většinou se jedná o každoroční pravidelné kontroly). 

Míra rizik 8 – 10 zobrazuje, kritickou oblast a je potřeba provést okamžité přijetí 

nápravy. Vypracovává se akční plán eliminace, který dostává od vedení nejvyšší prioritu, 

neboť dopad uvedeného rizika může pro podnik znamenat v nejhorším případě až zánik 

společnosti. 
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Riziko lze zařadit do následného procesu jeho eliminace, jen v takovém případě, že 

jako inherentní riziko překročí stanovenou hranici ve strategickém rozhodnutí pro oblasti 

řízení rizik. Vyřazení rizika z procesu lze pouze dvěma způsoby, a to: 

1. jestliže příčiny uvedeného rizika pominuly, resp. že došlo ke změně okolí tak, že jeho 

inherentní riziko je nižší než riziko určené ve strategii, 

2. jestliže se riziko sloučilo s rizikem jiným, resp. že se riziko rozdělilo na několik 

dalších rizik.  

Při počáteční analýze rizik je třeba vycházet z toho, že v prostředí podniku, nejsou 

přijata přiměřená opatření. Jinak řečeno jedná se o tzv. inherentní riziko
24

. 

 Při zavádění systému správy rizik dochází k provádění hodnocení ve vztahu ke všem 

kategoriím rizik (tj. inherentnímu, reziduálnímu a cílovému riziku).  Pro představu nám 

poslouží tabulka 4.6, kde dochází k přesunům rizika v matici rizik mezi kategoriemi. 

Tab. 4.6 Přesuny rizika v matici rizik mezi kategoriemi         [9], s. 122 

Dopad 
Pravděpodobnost 

1 2 3 4 5 

5      

4    inherentní  

3  reziduální    

2 cílové     

1      

 

 Inherentní riziko stanovuje, že není důležité brát na zřetel žádná opatření, která jsou 

doposud v systému podniku zaváděna.  Reziduální riziko naopak stanovuje, že je důležité brát 

na zřetel všechna opatření, která jsou již v prostředí informačního systému zaváděna. Míru 

rizika neurčují opatření, která jsou teprve připravována, nebo probíhá jejich zavádění. Cílové 

riziko je spojeno se strategickým manažerským rozhodnutím, kde se stanovuje míra 

uváděného rizika, které je již plně přijatelné.  

                                                             
24 Pod tímto výrazem si můžeme představit možnost výskytu významných nedostatků z důvodu neexistence 

odpovídajícího způsobu kontroly v zavedeném vnitřním kontrolním systému.  
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 V systému správy bezpečnostních rizik je důležité, aby vlastník rizika po jeho zjištění 

stanovil tři základní skupiny úrovně rizika, a to: 

1. Inherentní riziko – míra zaznamenaného rizika bez zaváděných opatření. 

2. Reziduální riziko – současná míra zaznamenaného rizika. 

3. Cílové riziko – cílový stav, který nepotřebuje žádné akce na jeho řešení. 

Důležitou poznámkou je, že se hodnocení rizik provádí ve vztahu k jednotlivým 

rizikům v rámci časového období jednoho roku. Pro tento časový úsek se určuje: 

1. jaká bude velikost dopadu, když riziko nastane, 

2. jaká je pravděpodobnost, že riziko nastane.   

4.5 Vhodný výběr metod či nástrojů pro snižování rizika  

 Je zcela jasné, že s existencí rizika musí každá firma počítat. Některá rizika  

lze přesunout a některá zadržet. V jistých případech je lepší se riziku vyhnout či toto riziko 

redukovat. Každá firma si klade otázku, kterou metodu či nástroj má v dané situaci použít. 

V kterém případě je lepší transfer (přesun) či retence (zadržení) rizika, a v kterém případě 

se musí firma riziku vyhnout či provést jeho redukci, popř. kdy je pro firmu nejlepší se proti 

riziku pojistit? To jsou otázky, které si později uvedeme v tabulce 4.7. 

 Vhodnost každého z uvedených nástrojů či metod řízení rizik v dané situaci určují 

charakteristiky rizika samotného. Každý z těchto nástrojů by měl být použit v situaci, kdy  

je nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem dosažení cíle v podobě snížení či úplné 

eliminaci rizika. Shrňme nyní několik základních doporučení s ohledem na vztahy 

jednotlivých nástrojů a konkrétních rizik. Uvedená tabulka 4.7 třídí rizika do čtyř skupin 

podle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti každého rizika
25

. V reálném životě není sice 

rozdělení tak jednoznačné, předložené členění však můžeme využít zejména ve fázi analýzy 

konkrétného rizika a rizikové politiky organizace.           [9] 

Tab. 4.7 Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě      [9], s. 130 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

 

                                                             
25 Tvrdostí rizika rozumíme dopad ztráty v případě výskytu (nepříznivé) situace. 
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 Pokud je potenciální tvrdost ztráty vysoká, možnost retence není reálná. V tomto 

případě je zapotřebí použít jinou metodu. Z praxe je známo, je-li pravděpodobnost ztráty 

vysoká, pojištění se stává příliš nákladným. Rizika, která mají vysokou tvrdost a vysokou 

pravděpodobnost se nejlépe řeší pomocí redukce a vyhnutí se rizikům. Možnost redukce lze 

použít v takovém případě, pokud je možné redukovat buď tvrdost, nebo pravděpodobnost 

rizika na takovou úroveň, která bude zvládnutelná. 

 Rizika, která mají vysokou pravděpodobnost a nízkou tvrdost se nejlépe řeší pomocí 

retence a redukce. V takovém případě je retence vhodná, protože vysoká pravděpodobnost 

znamená velké náklady na přesun (transfer). A redukce je vhodná z toho důvodu, že redukuje 

celkový objem ztrát, který je třeba nést.   

 Rizika, která mají vysokou tvrdost a nízkou pravděpodobnost se nejlépe řeší pomocí 

pojištění. Vysoká tvrdost znamená pohromu, pokud ztráta vskutku nastane a nízká 

pravděpodobnost znamená nízkou ztrátu a nízké náklady na přesun (transfer).  

 Rizika, která mají nízkou tvrdost, a nízkou pravděpodobnost se nejlépe řeší pomocí 

retence. Jejich výskyt nastává jen zřídka, a v případě, že už nastane, je ztráta bezvýznamná.  

 Je zcela zřejmé, že nemůžeme všechna rizika třídit podle uvedené tabulky. Pokud 

pravděpodobnost a tvrdost není jasně určena (např. vysoká a nízká), můžeme tyto zásady 

přizpůsobit úsudky, zkušenostmi, apod. 

Nesmíme zapomenout, že důležitým prvkem v procesu rozhodování o snížení 

identifikovatelných rizik jsou beze všeho náklady na snížení rizika. 
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Závěr 

Riziko a nejistota jsou základními a nejdůležitějšími faktory, které výrazně ovlivňují 

většinu lidských aktivit, a to zejména aktivit podnikatelských. Riziko a nejistota nejsou 

stejnými pojmy a pro úplnost je důležité odlišení těchto pojmů. Riziko je vždy spojeno 

s určitou akcí, aktivitou či projektem s nejistými výsledky, přičemž tyto výsledky ovlivňují 

situaci podniku. Nejistota je pak spojena v první řadě s neschopností spolehlivého odhadu 

budoucího vývoje těchto faktorů ovlivňujících výsledky aktivit a projektů. 

 Úvod mé bakalářské práce obsahoval seznámení s vývojem rizika, které prošlo 

určitým historickým vývojem. Ve většině případů byl pojem riziko chápán jako určité 

nebezpečí, resp. možnost vzniku ztráty či výskytu situací, které budou ohrožovat cíle 

jednotlivce či podniku. Každý z autorů přistupoval k pojmu riziko či nejistota různě, nicméně 

všichni autoři měli svým způsobem pravdu, ale v celkovém shrnutí neexistuje jedna obecně 

uznávána definice, která by vystihovala danou podstatu uvedených pojmů. Můžeme se pouze 

domnívat, která z definic je opravdu ta pravá a kterou se můžeme řídit a to, shrnutím všech 

definic a přiklonit se k těm, které se ve většině případů shodují. Podle dnešních výkladů  

se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně 

nezdaru při podnikání. Další částí bylo rozebrání postoje podnikatele či manažera k riziku  

a jeho chování v jednotlivých situacích. V rámci klasifikace rizik, byla rizika rozdělena 

z mnoha hledisek, kde mezi nejdůležitější patřila rizika podnikatelská, která převažují 

v hospodářské praxi (mají negativní i pozitivní stránku), čistá (mají pouze negativní  

stránku), systematická, nesystematická, vnitřní, vnější, ovlivnitelná, neovlivnitelná, primární, 

sekundární a rizika ve fázi přípravy a realizace projektu a ve fázi jeho provozu. A velmi 

bohaté bylo členění rizik podle jejich věcné náplně, kde jsem uvedl rizika technicko-

technologická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční, legislativní, politická, kreditní, 

environmentální a rizika spojená s lidským činitelem. 

 V další kapitole jsem se zaměřil na analýzu rizik, která je obecně chápana jako 

stanovení rizik a jejich závažnosti. Rozebral jsem základní pojmy, které se v analýze rizik 

objevují, a důkladně jsem provedl jejich rozbor. Jednalo se o následující pojmy aktivum, 

hrozba, zranitelnost, protiopatření a riziko. Každý z uvedených pojmů je nezbytnou součástí 

v analýze rizik a nesmí se v žádném případě podcenit. Následovaly vztahy v analýze rizik, 

které jsou klíčové pro úspěšné provedení analýzy. A pro představu jsem je znázornil v podobě 

obrázků pro snadnější pochopení a uvedl jednoduchý postup. V průběhu analýzy rizik  
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se provádějí některé obecné činnosti, které jsem uvedl krok za krokem v následující 

posloupnosti. Jednalo se o tyto činnosti stanovení hranice analýzy rizik, identifikace aktiv, 

stanovení hodnoty a seskupování aktiv, identifikace hrozeb, analýza hrozeb a zranitelností, 

pravděpodobnost jevu a měření rizika. Následoval výčet metod, které můžeme v analýze rizik 

používat. Jednalo se o kvalitativní metody, kvantitativní metody a jejich kombinaci, které 

jsem následně rozebral a tak jsem mohl určit hlavní rozdíly mezi oběma způsoby  

analýzy. Zjistil jsem, že metoda Delphi (metoda účelových interview) dominuje  

při kvalitativní analýze rizik a metodika CRAMM je pravděpodobně nejznámější při 

kvantitativní analýze rizik. V závěru druhé kapitoly jsem se zaměřil na problematiku řízení 

rizik (risk management) a na management podnikatelského rizika, kde u prvního  

jmenovaného bodu byl kritickou fází procesu řízení rizik výběr optimálního řešení, který jsem 

pro lepší představu znázornil na obrázku a uvedl jednoduchý postup. 

 V následující třetí kapitole jsem se zaměřil na metody snižování podnikatelské rizika  

a nejdůležitějším z nich jsem se podrobně věnoval. Jednalo se o následující metody, retence 

rizika, která je pravděpodobně nejběžnější, redukce rizika, transfer rizika, diverzifikace  

a vyhýbání se rizikům. 

 Poslední čtvrtá kapitola byla věnována průmyslovým rizikům, kde jsem v tabulce 

názorně uvedl rizika a jejich důsledky v oblasti rozhodování. Následovalo založení podniku  

a rizika, která mohou podnik ohrozit ale i faktory, které vedou k úspěšnému vedení podniku. 

Nezbytnou součásti této kapitoly byla identifikace rizik, kde je cílem dospět 

k vyčerpávajícímu souboru rizikových faktorů, které by mohly ovlivnit hospodářské či jiné 

výsledky podniku, hodnotu jejich určitých aktiv nebo míru úspěšnosti připravovaných, resp. 

realizovaných investičních projektů. Výčet nástrojů, které se k identifikaci rizik používají,  

je celá řada přes kontrolní seznamy (check listy), resp. katalogy rizik, pohovory s experty  

a skupinové diskuze, nástroje strategické analýzy (SWOT analýza, PEST analýza, Porterův 

model pěti sil) a v neposlední řadě kognitivní (myšlenkové) mapy. Následně jsem se zabýval 

hodnocením rizik, kde jsem pro tuto problematiku využil matice hodnocení rizik, které jsou 

založeny na expertním hodnocení těchto rizik pracovníky, kteří mají potřebné znalosti  

a zkušenosti v oblastech kam jednotlivé faktory rizika spadají. Pro lepší představu jsou matice 

hodnocení rizik uvedené na příkladech v jednotlivých tabulkách s popisem co, které matice 

znamenají. Závěr poslední kapitoly byl věnován vhodnému výběru metod či nástrojů  

na snižování rizika, kde byla stanovena tabulka doporučených metod pro obecné řešení 

problému rizika v podniku a následný postup řešení, jak se v dané situaci zachovat a která 
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opatření přijmout. Pro objasnění je třeba uvést, že všechna rizika nemůže třídit podle uvedené 

tabulky, pokud pravděpodobnost a tvrdost není jasně určena, můžeme tyto zásady přizpůsobit 

úsudky, zkušenostmi, apod. Jednalo se pouze o příklad pro lepší vybavení situace. Dle mého 

názoru je nutné připomenout, že by se všechny podniky měly připravit na vznik jakýchkoliv 

rizik, které se mohou objevit na začátku i v průběhu podnikání a bránit se proti nim všemi 

možnými způsoby. Závěrem nesmím opomenout, že důležitým prvkem v procesu 

rozhodování o snižování identifikovatelných rizik byly beze všeho náklady na snižování 

rizika.  

 Přínosem této bakalářské práce bylo pro mě získání nových poznatků, vědomostí  

a znalostí, počínajíc základní pojmy spojené s riziky, které se v podnikání každodenně 

objevují přes analýzu rizik, která mi přinesla obsáhlé vědomosti, jak správně postupovat při 

stanovení rizika a jeho závažnosti, pomocí obecných postupů až k metodám, které se 

v analýze rizik používají. Jednalo se o kvalitativní a kvantitativní metody, popř. jejich 

kombinace.   

  Dalším přínosem byl pro mě risk management, který mě obohatil o problematiku, 

řízení rizik, která byla velice široká a podle svého zaměření často odlišná.   

 Pro mě nejzajímavějším přínosem byly jednotlivé metody snižování podnikatelského 

rizika, které rozšířily můj obzor z hlediska použití vhodnosti metod v různých situacích. 

Dozvěděl jsem se, že nástroje k snižování podnikatelského rizika by měly být použity 

v situacích, které jsou pro podnik nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem, jak 

dosáhnout cílů v podobě snižování či úplného eliminování rizika.        

 Alespoň z části jsem se naučil pracovat s analýzou rizik a  metodami k snižování 

podnikatelského rizika včetně matice hodnocení rizik, neboť získání plných vědomostí  

by vyžadovalo více zkušeností a poznatků. 

 Nejdůležitějším přínosem v celé práci byly pro mě získané zkušenosti a poznatky, 

které jsem získal v průběhu vypracování této bakalářské práce a pevně věřím, že tyto cenné 

informace využiji v průběhu mého budoucího studia, popř. v praxi.      

 Bakalářská práce obsahovala široký výčet metod, jednalo se o metody v oblasti 

analýzy rizik, kde jsem uvedl kvalitativní metody (pravděpodobně nejpoužívanější metoda 

účelových interview resp. metoda Delphi), a kvantitativní metody (pravděpodobně 

nejznámější CRAMM, další metodika @RISK, metodika RiskPAC a RiskWatch), nebo jejich 
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kombinace. Každá z metod má své klady ale i zápory a není snadné uvést, která z nich  

je nejlepší. Dále se jednalo o metody či nástroje v oblasti snižování podnikatelského  

rizik, kde jsou uvedeny metody retence rizik, redukce rizik, transfer rizika, diverzifikace 

rizika či vyhýbání se rizikům.  
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