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Abstrakt: 

Cílem této bakalářské práce je analýza ekonomických rizik, kterým jsou vystaveny 

všechny průmyslové podniky na celém světě. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsem se zaměřila na samostatný pojem 

„riziko“ a jeho definice. Druhá kapitola pojednává o manaţerech a jejich potenciálně 

moţných přístupech k riziku v podnicích, především v oblasti rozhodování. 

Ve třetí kapitole jsem se pokusila blíţe přiblíţit jednotlivá ekonomická rizika, jakými jsou 

například rizika spojená s vývojem měnového kurzu, inflační rizika, či nebezpečí spojeno 

s obchodními smlouvami. 

Poslední, čtvrtá kapitola, pak obsahuje problematiku právnických osob s provozováním 

akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. 

Tato práce by měla poslouţit všem, kteří jsou neustále vystaveni ekonomickým rizikům  

a snaţí se jim úspěšně vyhnout. 

 

Klíčová slova: riziko, rozhodování, inflace, měnový kurz, obchodní podmínky, úvěr, 

platební podmínky, trh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

The target of this Bachelor thesis is analysis of economic risks, to which are all industrial 

companies on the whole world exposed. 

Thesis is divided into four sections. In the first part I focused onto term "risk" itself and it's 

definition. Second chapter mentions managers and theirs potentially approaches to risks in 

companies, mainly in decision making area. In the third chapter I tried to describe each 

economical risks, e.g. risks conected to development of exchange rate, inflation risks or 

risks connected with business contracts. The last fourth chapter contains risks of legal 

persons and their operation of joint-stock company and Limited Liability Company. 

This thesis should serve to all those, that are constantly exposed to economic risks. 

 

Keywords: risk, decision, inflation, exchange rate, trade terms of contracts, loan, terms of 

payment. 
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Úvod 

 

V dnešní uspěchané době můţeme potkat mnoho osob, ať uţ fyzických nebo právnických, 

kteří se rozhodli vstoupit do podnikatelské činnosti. Mohou to být lidé mého věku  

nebo osoby starší, které se například v důsledku neúspěchu v dosavadním zaměstnání 

rozhodli pro samostatnou podnikatelskou činnost. 

Podnikání sebou přináší mnoho rizik. I samotné podnikání můţeme povaţovat za riziko. 

V jedné literatuře jsem se kdysi dočetla, ţe rizika podnikání si více uvědomují mladí lidé,  

kteří začínají se svou podnikatelskou činnosti, ale na druhé straně jim uţ nevěnují tolik 

pozornosti, kterou by si zaslouţili. Proto se můţeme domnívat, ţe právě neznalost  

a neuvědomělost hrozby rizik, můţe pro začínající podnikatele znamenat konec jejich 

vytouţeného snu.  

V rámci podnikatelských rizik, která ohroţují podnikání, si můţeme vyjmenovat rizika 

obchodní, politické, komerční (nedodání zboţí, rizika platební nevůle kupujícího) 

nebo rizika ekonomická. Rizik je mnoho, a bohuţel ne všemu se lze vyhnout.  

V loňském roce jsem se osobně seznámila s jedním mladým muţem, který se rozhodl začít 

s podnikáním. I tento mladý muţ si byl vědom rizik, které podnikání sebou přináší.  

Ale na druhou stranu jim nevěnoval zaslouţenou pozornost a jeho znalosti byly na hranici 

neznalosti. Proto jsem se rozhodla, v rámci mé bakalářské práce, zaměřit se na oblast 

analýzy ekonomických rizik, jakoţto nebezpečí, kterému v mnoha případech  

lze předcházet preventivními opatřeními. Na úvod celé problematiky si můţeme říct,  

ţe právě ekonomická rizika představují pro podnik obrovské nebezpečí, které ohroţují 

nejen samotnou podstatu podnikání, ale mohou vést aţ k samotnému zániku podniku. 

Neznalost rizik podnikatele je první cesta k neúspěchu. 

Obsah samotné práce je především zaměřen na definování ekonomických rizik, jejich vlivu 

na podnik a moţná řešení, kterými lze rizika sníţit nebo eliminovat. 

Nemalou část práce tvoří i problematika samotného rozhodovatele a jeho přístupu 

k rizikům. Rizika právnických osob s provozováním akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezených jsou náplní poslední kapitoly.  
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Mým cílem, ukrytém v samotném obsahu bakalářské práce, je poskytnout ať uţ malým 

nebo větším začínajícím podnikům, přehled o potenciálně moţných ekonomických 

rizicích, které mohou mít závaţné důsledky na celý chod společnosti. Dále se zabývá 

nalezením cesty, jak ekonomická rizika sníţit či dokonce eliminovat. 
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1. Riziko 
 

Vyslovíme – li pojem riziko, pro mnohé z nás tento výraz představuje nebezpečí,  

kterému bychom se ve většině případů chtěli vyhnout. Můţeme říci, ţe v ţivotě na nás 

čeká mnoho rizik, kterým musíme čelit, a záleţí pouze na nás, jak se k nim postavíme. 

Někteří lidé se od rizika odklánějí, někteří jej však vyuţívají ke svému prospěchu,  

jelikoţ v něm vidí výzvu, jak docílit úspěchu, kterého by jinou cestou nedosáhli. 

Co přesně však představuje riziko v podnikatelské sféře? 

V dnešní době se většina podnikatelů rozhoduje na základě finančních souvislostí. 

Potřebují vědět, zda v případě převzetí rizik, nebude jejich podnik ohroţen. 

Znají – li podnikatelé celkový rozsah výnosů a ztrát, mohou se rozhodnout, zda například 

projekt schválit nebo se od něj odklonit [6]. 

 

1.1. Historie výrazu 

 

Výraz „riziko“ je odvozen od italského slova „risico“, vyjadřující úskalí, vystavení se 

nepříznivým okolnostem. Ve starší literatuře se můţeme dočíst o významu pro odvahu, 

nebezpečí, popřípadě riskovat znamená odváţit se něčeho. 

Tento pojem pravděpodobně pochází ze 17. století, kdy se poprvé objevil v souvislosti 

s lodní plavbou.  Teprve v roce 1932 se riziku poprvé přisoudil význam ve smyslu moţné 

ztráty. V dnešní době se pod pojmem riziko skrývá nebezpečí vzniku škody, poškození, 

zničení, ztráty či nezdaru při podnikání [8]. 

Chtěli bychom si definovat, co je to vlastně riziko, nenašli bychom jednu jedinou definici, 

která by význam pojmu vystihovala co nejlépe. 

Proto si riziko můţeme definovat následovně. 

 Pravděpodobnost či moţnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Variabilita moţných výsledků nebo nejistota jejich dosaţení. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle. 

 Moţnost vzniku ztráty nebo zisku. 
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 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva. 

 Moţnost, ţe specifická hrozba vyuţije specifickou zranitelnost systému [8]. 

 

1.2. Podnikatelské riziko 

 

Z hlediska naši problematiky řízení podnikatelských rizik, budeme vycházet z definice,  

která říká, ţe riziko je moţnost, která nastane s určitou pravděpodobností, dojde-li 

k události, lišící se od předpokládaného stavu či vývoje [8]. 

Riziko představuje situaci, kdy rozhodovatel nezná všechny moţné důsledky  

svého rozhodnutí, ale je schopen stanovit pravděpodobnost kaţdé situace. 

Pravděpodobnost nám vyjadřuje, ţe nastane určitý důsledek [9]. 

Vyuţívá se pravděpodobnost:  

 objektivní, která je zaloţena na frekvencích, ve kterých mají tendenci jednotlivé 

události nastávat,  

 subjektivní, která je vyjádřením dojmu, ţe předpokládány výsledek nastane. 

Dojem můţe být zaloţen na znalostech nebo zkušenostech člověka.  

Jelikoţ různí lidé mají různé znalosti a zkušenosti, jednotlivá rozhodnutí se od sebe 

liší [9]. 

S rizikem jsou těsně spojeny i dva pojmy. 

 Změna - nejčastěji jde o změnu ekonomické veličiny v čase, která oproti 

očekávaným hodnotám nabývá pozitivní či negativní odchylky. Proto změnu 

musíme chápat jako proces, ve kterém se charakteristiky v čase mění. 

 Neurčitý výsledek - má – li být výsledek neurčitý, musí existovat alespoň dvě 

varianty řešení. O riziku nelze hovořit, víme – li s jistotou, ţe dojde ke ztrátě [8]. 

Podnikatelské riziko se hodnotí ze dvou stránek: 

 pozitivní stránka – (moţnost vyššího zisku), 

 negativní stránka – (riziko horších hospodářských výsledků) [8]. 

 

 



5 
 

1.3. Analýza rizik 

 

Prvním krokem, ke sníţení rizik ve společnosti, je analýza. Analýza představuje proces,  

při kterém se definují hrozby, pravděpodobnost jejich uskutečnění a dopad aktiva,  

coţ znamená stanovení rizik, včetně jejich závaţností [8]. 

Analýza rizik zahrnuje: 

 identifikaci aktiv - vymezení recenzovaného subjektu a popis vlastnících aktiv, 

 stanovení hodnoty aktiv - zhodnocení moţného dopadu jejich ztráty, změny  

či poškození na existenci či chování subjektu, 

 identifikaci hrozeb a slabin – události, které mohou významně narušit hodnotu 

aktiv, 

 stanovené závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti - stanovení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a rozsah zranitelnosti subjektu [8]. 

 

1.4. Postupy analýzy rizika 

 

Existují dvě hlavní kategorie postupů analýzy rizika: 

 kvalitativní, 

 kvantitativní. 

My si však přiblíţíme pouze nejznámější zástupce, jak z řad kvalitativních postupů,  

tak kvantitativních [6]. 

 

1.4.1. Brainstorming 

Brainstorming („Bouře mozků“) je představitel kvalitativních postupů [6].  

Jejím objevitelem se ve 30. letech stal Alex Osborne [5]. 

Princip této základní tvořivé metody se ukrývá v nalezení nebo shromáţdění co největšího 

mnoţství inspirativních řešení k jasně vymezenému problému, prostřednictvím 

spontánních asociací účastníků brainstormingu [4].  
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 Ve své podstatě se vyuţívá znalostí, dovedností a kreativity skupiny lidí, která mnohdy 

nemá více jak sedm členů. Mezi základní poţadavky, efektivního brainstormingu, můţeme 

zahrnout následující skutečnosti. Mezi přítomnými ve skupině by neměly panovat vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti. Atmosféra by měla být uvolněná a neměla by bránit plynulému 

toku nápadů a myšlenek. Účastníkem můţe být ať uţ odborník z praxe nebo i samotný laik, 

kaţdý totiţ můţe přinést nové a inspirativní nápady [1]. 

Setkání účastníku se pohybuje v rozmezí 30 aţ 40 minut. Při delším setkání se metoda 

stává zdlouhavou a únavnou [18].  

Na počátku brainstormingu se jasně definuje problém a jeho stručná historie.  

Následně se skupina drţí následujících pravidel: 

 Říkej vše, co tě napadne. I hloupý nápad se v budoucnu můţe stát výborným 

nápadem. 

 Nevyjadřuj se k tomu, co říkají ostatní, nehodnoť a nekritizuj jejich nápady. 

 Pokud tě nápad někoho jiného inspiruje k vlastní myšlence, přidej ji k ostatním. 

 Mluv co nejstručněji a nesnaţ se vysvětlovat, proč tě která myšlenka napadla. 

 Kaţdý zapsaný nápad zapiš a neţ odpovědi vyhodnotíš, nech je uleţet [33]. 

 

1.4.2. Delfi 

Delfi je druhým představitelem kvalitativních postupů analýzy rizik. Jedná se o intuitivní 

postup, kterým se předvídají budoucí události. Tuto činnost provádí skupina odborníku, 

která je poţádána, aby předpověděla potenciálně moţné události [6]. 

Postup se vyznačuje následujícími kroky: 

 jedinci jsou poţádáni o vyslovení svých názorů na rizika, která jsou spojena 

s daným projektem, 

 předseda skupiny pečlivě zapisuje všechny vyřčené názory a posléze předloţí 

celkové shrnutí závěru, 

 po předloţení závěru, jedinci kontrolují své názory s názory ostatních členů 

skupiny, 

 tento proces probíhá tak dlouho, dokud se jedinci neshodnou, popřípadě předseda 

cítí, ţe další opakování by nepřineslo ţádný přínos. 



7 
 

Proces delfi se uskutečňuje izolováním osob, buďto pomocí pošty nebo elektronických  

médií [6]. 

 

1.4.3. Rozhodovací stromy 

Rozhodovací stromy, zástupce kvantitativních postupů analýzy rizik, jsou definovány 

 jako diagramy, které zobrazují klíčové vztahy mezi jednotlivými rozhodnutími, spojenými 

s událostmi. Tyto diagramy nám přehledně zobrazují naše rozhodnutí a předpokládané 

výstupy za všech moţných podmínek [6]. 

Rozhodovací stromy je metoda vhodná především pro modelování situací s méně 

rozhodnutími. Vezmeme – li v úvahu velké mnoţství situací, diagramy se stávají 

nepřehlednými a tato metoda ztrácí svůj význam. Příklad rozhodovacího stromu  

je zobrazen na obrázku 1. 

Obr. 1: Rozhodovací strom [30] 

 
 

1.5. Risk management 

 

 Řízení rizik, nebo li také Risk management, je formální proces, který umoţňuje 

identifikaci rizik, jejich ohodnocení, plánování a řízení [6]. 

Účelem Risk managementu je předejít nepříjemným překvapením a vyhnout se tak 

krizovému řízení [22]. 

Problematika Risk managementu je velice rozsáhlá. 

Existuje celá řada rizik, nacházejících se v různých oblastech: 

 přírodní katastrofy, 

 rizika ochrany ţivotního prostředí, 

 finanční rizika – investiční, pojišťovací a zajišťovací riziko, 
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 projektová rizika, 

 obchodní rizika – marketingové, strategické, rozpočtové riziko [24]. 

Risk management zahrnuje i rozhodovací proces, vycházející z analýzy rizika. 

Po zváţení faktorů ekonomických, technických, sociálních a politických, management  

pro řízení rizik analyzuje a srovnává moţná preventivní a regulační opatření [8]. 

 

1.5.1. Metody Risk managementu 

Risk management vyuţívá různých metod a technik ke sníţení nebo prevenci rizik,  

které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko [24].  

Mezi nejznámější metody v oblasti řízení rizik patří: 

 prognózování, 

 ETA (Event Tree Analysis) – analýza stromu událostí, 

 What-if Analysis, 

 FTA (Fault Tree Analysis) - analýza stromu poruch, 

 Var (Value at Risk) [24]. 

Pro identifikaci potenciálních rizik můţeme zařadit následující techniky: 

 Brainstorming, 

 SWOT analýza, 

 Paretovo pravidlo, 

 Analýza 5F [24]. 

 

1.5.2. Cíl Risk managementu 

Cílem risk managementu je identifikace rizik, získání objektivní analýzy rizik, 

specifických pro danou organizaci a reakce na rizika vhodnými a účinnými způsoby [6]. 

Podnikatel však musí mít vţdy na paměti, ţe cíl Risk managementu musí odpovídat cílům, 

které si stanovil v rámci strategického řízení podniku. Například, pokud strategickým 

cílem je přeţití podniku, pak pozornost managementu se musí upínat ke sníţení nákladů 

v souvislosti s rozmanitostí nákupu. Cíle podniku proto mohou být zaměřeny na výběr 

vhodné smlouvy s novými obchodními partnery, popřípadě zjištění jejich solventnosti [8]. 
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2. Rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika 
 

Rozhodování patří k důleţitým aktivitám, které manaţeři uskutečňují při jakýchkoliv 

manaţerských činnostech. 

Rozhodování tvoří jádro samotného řízení. Uplatněním manaţerského rozhodnutí  

jde o kombinaci vědy s umění rozhodovat se. 

Význam rozhodování především spočívá ve kvalitě výsledku rozhodnutí a významným 

způsobem ovlivňují budoucí prosperitu společnosti. 

Špatné rozhodnutí poté můţe vést naopak k podnikatelskému neúspěchu [12]. 

 

2.1. Rozhodování za jistoty 

 

Při rozhodování za jistoty jsou známy všechny důsledky rozhodnutí a ţádná budoucí 

situace tuto skutečnost nemůţu změnit. Stačí si pouze vybrat jednu z nejlepších moţností 

rozhodnutí [11]. 

 

2.2. Rozhodování za rizika a nejistoty 

 

Pro rozhodování za rizika je charakteristické, ţe podnikatel zná potenciálně moţné budoucí 

situace, které mohou nastat, důsledky a pravděpodobnost jednotlivých stavů [12]. 

Rozhodování za nejistoty je rozhodování, kdy podnikatel nemá k dispozici sebemenší 

subjektivní odhady pravděpodobností s dopadem na budoucnost [11]. 

Při rozhodování za rizika a za nejistoty rozlišujeme tři postoje manaţera (podnikatele): 

 rozhodovatel s averzí k riziku, 

 rozhodovatel se sklonem k riziku, 

 rozhodovatel s neutrálním postojem k riziku. 

 

2.2.1. Rozhodovatel s averzí k riziku 

Rozhodovatel s averzí k riziku se snaţí vyhnout značně rizikovým rozhodnutím  
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a upřednostňuje málo rizikové varianty, které nesou větší míru jistoty při dosaţení 

výsledků [12]. 

V tomto případě můţeme rozhodování znázornit konkávní funkcí, kde v tabulce 1  

můţeme vidět, jak s rostoucími příjmy roste celkový uţitek.  

Celkový uţitek je však klesající, protoţe roste pomaleji neţ důchod spotřebitele (Tab. 2). 

Tab. 1: Celkový užitek [9]                                      Tab. 2: Mezní užitek [9] 

 

 

2.2.2. Rozhodovatel se sklonem k riziku 

Rozhodovatel se sklonem k riziku je opak rozhodavatele s averzí k riziku.  

Manaţer (podnikatel) vyhledává rizikové varianty za účelem dosaţení výborných 

výsledků, které jsou však spojeny s vyšší mírou rizika moţné ztráty [12]. 

Rozhodovatele se sklonem k riziku můţeme znázornit křivkou konvexní. V tabulce 3  

je zobrazen rostoucí mezní uţitek příjmu, kdy uţitek roste rychleji neţ důchod spotřebitele. 

Tab. 3: Vyhledávání rizika [9] 
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2.2.3. Rozhodovatel s neutrálním postojem k riziku 

U rozhodovatele s neutrálním postojem k riziku je averze a sklon k riziku ve vzájemné 

rovnováze [12]. 

Tohoto rozhodovatele (Tab. 4) nám znázorňuje křivka lineární, kdy křivka prochází 

počátkem souřadnicové osy a vyjadřuje konstantní mezní uţitek příjmu. 

Tab. 4:  Neutrální postoj k riziku [9] 

 

Postoj, který manaţer zaujme při rozhodování, do značné míry závisí na jeho osobních 

zkušenostech (úspěch, neúspěch), okolí, ve kterém dochází k volbě varianty [12]. 

 

2.3. Rozhodování za konfliktu 

 

Rozhodování za konfliktu sebou nese řadu předpokladů. 

Neznáme s určitosti výsledek rozhodnutí a předpokládá se, ţe osoba hraje proti 

protivníkovi či konkurenci. Výsledek proto závisí na protitahu protihráče [11]. 
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3. Ekonomické riziko 
 

Průmyslové podniky během své působnosti, musí čelit mnoha rizikům,  

které ať uţ pozitivně nebo negativně ovlivňují celkový chod společnosti. 

Rizika se dotýkají různých oblastí podnikatelské sféry. Ze všech rizik můţeme jmenovat 

například rizika politická, teritoriální, ekonomická, bezpečnostní, právní, předvídatelná, 

nepředvídatelná, specifická. 

Kaţdé vyjmenované riziko, pro průmyslový podnik, znamená příchod mnoho nečekaných 

situací, události, zvratů, ale také výzev a příleţitostí. 

Ze všech vyjmenovaných rizik si blíţe přiblíţíme riziko ekonomické, jakoţto jednoho 

představitele podnikatelských rizik. 

Ke skupině ekonomických rizik zahrnujeme rizika: 

 trţní, 

 inflační, 

 kurzová, 

 úvěrová, 

 rizika spojena s obchodními smlouvami, 

 platební [8]. 

 

3.1. Riziko tržní 

 

Trţní riziko představuje nebezpečí pro všechny průmyslové podniky, kteří obchodují  

se zahraničními dodavateli nebo sami nakupují nezbytné suroviny pro vlastní výrobu. 

Jak nám samotný název jiţ napovídá, jedná se především o rizika spojena se změnami cen, 

způsobenými ať uţ v důsledky pohyblivého měnového kurzu, vývoje inflace, v důsledku 

úvěrového rizika nebo kolísání cen nakupovaných produktů. 

Všeobecně můţeme tvrdit, ţe trţní riziko představuje rizika spojena se změnami trţních 

podmínek, v důsledku kterých podnik nedosáhne předpokládaného výsledku a utrpí tak 

ztráty. Vývoj na trhu nemusí mít vţdy negativní dopad na podnik, například rozdílný vývoj  

na trzích [15]. 
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Změna trţní situace můţe mít několik důvodů: 

 změna celkové konjunkturní situace v určité zemi či skupině zemí, 

 změny vztahu poptávky a nabídky po určitém zboţí, 

 změny postavení dodavatele nebo odběratele, 

 změny prodejní či nákupní politiky, 

 změny technologie, 

 sezónní výkyvy. 

U obchodu s delším výrobním a obchodním cyklem můţe být trţní riziko výrazné, 

především je-li část nákladů vynakládána v zemi dovozu (například montáţ) nebo jsou-li 

náklady závislé na dodávkách ze zahraničí. 

Zde se jeví vhodné řešení klouzavé měnové doloţky, jednostranné (eskalační, zaměřené 

jen na vzestup nákladů) nebo dvoustranné (fluktuační, odráţející zvýšení  

i sníţení nákladů). Cena dohodnuta ve smlouvě se poté mění v závislosti na vývoji 

nákladů, například vývoje cen, surovin. 

U některých druhů zboţí je pravidlem sjednání ceny s cenou pohyblivou, v závislosti  

na trţním vývoji. 

Další z moţností je dohoda o úpravě ceny, způsobena nákladovými změnami  

(například růstem ceny suroviny). Tento postup však přináší sebou mnoho nejistot,  

zda v budoucnu budou zúčastněné strany pozitivně řešit vzniklou situaci [15].  

 

3.2. Riziko inflační 

 

Inflace, jako makroekonomický ukazatel, patří k jednomu nejdiskutovanějšímu tématu 

v ekonomické sféře. Z různých novinových titulků na nás vykukují ukazatele inflace,  

které pojednávají o sníţení, v horším případě, zvýšení inflace. Její důsledky, prognózy  

a předpovědi pro další vývoj ekonomiky. 

Co přesně však tento, natolik obávaný pojem, sebou přináší do společnosti? 

Mnoho lidí tomuto číslu nepřikládá velký význam a nejsou si vědomi, ţe právě kolísavá 

inflace, která můţe být způsobena výkyvy nabídky nebo poptávky v ekonomice,  
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můţe mít závaţné důsledky jak pro obyvatele naši republiky nebo pro námi zmiňované 

průmyslové podniky.  

Obyvatelé mohou zvyšování inflace pocítit například na zvyšování cen benzínu, potravin, 

bydlení. Totéţ platí pro průmyslové podniky, nakupují – li materiály, nezbytné pro výrobu 

svého nabídkového sortimentu nebo zamýšlejí o investici do realizace nového projektu. 

V průmyslových podnicích se riziko inflace můţe pojit s realizací investičních projektů. 

Kaţdý průmyslový podnik potřebuje růst a prosperovat a k tomu potřebuje příznivé 

hospodářské podmínky. Podniky ve většině případů plánují své projekty i několik let 

dopředu, například výstavbu nového závodu nebo zakoupení nového strojního zařízení. 

Nestabilní inflace představuje pro podniky velmi nejisté podmínky ohledně budoucích 

výnosů a nákladu. Podniky se stávají opatrnějšími a na úkor této nechuti riskovat, sniţují 

svou konkurenceschopnost, která můţe mít neblahé důsledky na celý chod společnosti 

[19]. 

 

3.2.1. Inflace  

Inflace ve své zjednodušené formulaci představuje nebezpečí, spojené se zrychlením cen 

zboţí a sluţeb [21]. 

Přesnější definice nám říká, ţe inflace je definována jako všeobecný růst cenové hladiny 

v čase, kdy cenová hladina představuje výraz pro průměrnou cenu zboţí [15]. 

V ekonomice existuje nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou, jak jiţ bylo výše zmíněno. 

Vznikne-li nerovnováha na straně nabídky, jedná se o inflaci taţenou nabídkou. Příkladem 

můţe být zdraţení vstupních surovin. Vznikne-li nerovnováha na straně poptávky, 

mluvíme o inflaci taţené poptávkou. Jako příklad si můţeme uvést vzrůst mezd, 

neúměrnému růstu produktivity práce [29]. 

Pro výpočet inflace se nejčastěji pouţívá index spotřebitelských cen, index cen výrobců  

a deflátor hrubého národního produktu [20]. 

V tabulce 5. můţeme shlédnout vývoj míry inflace v České republice za rok 2010. 
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Tab. 5: Míra inflace pro rok 2010 [17] 

 

 

3.2.2. Důsledky inflace v průmyslových podnicích 

Zvýšení inflace má pro průmyslové podniky nepříznivé dopady. 

 V praxi to znamená, ţe dochází k poklesu kupní síly peněz a s tím tak související 

zvýšení nákladů (cen energie, sluţeb, výrobních faktorů). Chce – li průmyslový 

podnik v daném období uskutečnit dlouhodobě plánovanou realizaci, ať uţ se jedná  

o zamýšleném nákupu nového stroje nebo výstavbu nového závodu, jeho náklady  

se výrazným způsobem navýší.  

 V případě, mají-li průmyslové podniky poskytnuté bankovní úvěry od bank, mohou 

zvýšení inflace pocítit na zvýšení úroků při splácení pravidelných splátek. 

 Vysoká míra inflace způsobuje sníţení poptávky a tím tak celkové sníţení odbytu. 

 Dále dochází k poklesu reálných mezd, coţ vede k poklesu prodeje výrobků a sluţeb. 

 Růst sociálních nepokojů [19]. 

 

3.3. Kurzové riziko 

 

Kurzové riziko je strašákem pro všechny podniky, kterým na vývoji kurzu záleţí. 

Právě ony totiţ obchodují nebo investují na světovém trhu. 
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3.3.1. Měnový kurz 

Rizika, vztahující se ke měně, jsou teoretiky pojmenovány jako rizika transakční.  

Můţeme je zařadit mezi rizika spekulativní, protoţe neexistuje způsob, jakým určit vývoj 

měny, závislý nejenom na ekonomickém vývoji, ale i na řadě neekonomických faktorů [2]. 

Měnový kurz patří mezi nejdůleţitější veličiny ekonomiky. 

Jeho změna ovlivňuje všechny ekonomické ceny a má podstatný vliv na změnu celkové 

hladiny ceny. Posilování domácí měny zlevňuje dovozy a působí protiinflačně, na rozdíl  

od oslabování měny, kdy se dovozy zdraţují a působí proinflačně [7]. 

V mezinárodním obchodu, proměnlivost vývoje kurzů způsobuje, ţe skutečně dosaţené 

výsledky mohou být odlišné od výsledků očekávaných, a to jak v pozitivních  

tak negativním směru [3]. 

Většinou se kurzové riziko vztahuje na dobu, mezi uzavřením smlouvy a doby splnění 

peněţitého závazku [2]. 

Mezinárodní platební styk, se většinou uskutečňuje v zahraničí, zpravidla ve směnitelné  

měně [3]. 

Kaţdý průmyslový podnik, který vyváţí do zahraničí, se běţně setkává s riziky spojenými 

s kolísáním kurzů. Pro podnik, jakoţto vývozce, je riziko spjato s posílením domácí měny. 

Posílí-li domácí měna, průmyslové podniky, které mají své pohledávky vůči zahraničním 

partnerům v cizí měně, utrpí finanční ztrátu. Toto riziko hrozí i těm průmyslovým 

podnikům, které drţí svá aktiva v měnách zahraničních [29]. 

Posílení domácí měny, na rozdíl od vývozce, má příznivé podmínky pro průmyslový 

podnik, jakoţto dovozce. Posílení měny pro něj znamená, vynaloţit méně peněţitých 

nákladů [32].  

 

3.3.2. Hedging 

Stále mnoho průmyslových podniků podceňuje riziko měnových kurzů.  

Hedging, neboli zajištění rizik, se snaţí eliminovat rizika, spojena s kolísáním kurzů. 

Primárním cílem podniku není usilování o dosaţení maximálního zisku, ale o ochranu 

hodnoty transakce, kterou uskuteční v jiné měně, neţ domácí. 
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Existuje několik moţností, jak měnová rizika eliminovat [29]. 

Jednou z moţností je sjednání platby ve měně domácí, v našem případě, korunách českých. 

Tuto operaci lze pouţít pouze pro případ, obchodují-li průmyslové podniky se zeměmi 

středoevropskými. 

Jako druhá moţnost se nabízí sjednání měnové doložky. 

Měnová doloţka je zaloţena na principu sjednání přepočítaného poměru mezi kontraktní 

měnou a měnou národní v kupní smlouvě [32]. 

Třetí z moţností jsou měnové forwardy. 

Měnový forward představuje nákup nebo prodej příslušné měny na termínovém trhu. 

Znamená to, ţe k dnešnímu datu si průmyslové podniky mohou zafixovat měnový kurz,  

za který v budoucnu budou prodávat (nakupovat) zahraniční měnu. Nevýhodou však je,  

ţe zafixuje-li podnik svůj budoucí kurz, vzdává se tím moţnosti profilovat z příznivého 

vývoje kurzu [2]. 

Čtvrtou moţností jsou měnové opce. 

Měnové opce představují právo k nákupu nebo prodeji jedné měny za měnu druhou  

a to v kurzu, předem stanoveném a vztahujícím se k určitému datu. Na rozdíl od forwardu, 

kdy se vzdáváme moţnosti profilovat z příznivého kurzu, můţeme v tomto případě 

měnový kurz vyuţít nebo nevyuţít, v závislosti na skutečnosti, je-li pro nás aktuální kurz 

výhodný nebo nikoliv. 

Rozlišujeme dva druhy měnové opce: 

 evropský typ – kupující opce má právo o jejím vyuţití rozhodnout pouze v den 

splatnosti, 

 americký typ – kupující opce má právo o jejím vyuţití rozhodnout kdykoliv  

do dne splatnosti [28]. 

Malé či střední podniky, které exportují své zboţí do zahraničí, mají malé moţnosti 

v eliminaci kurzovních dopadů. Není proto divu, ţe řada podnikatelských subjektů usiluje  

o urychlené přijetí eura a vstupu tak České republiky do eurozóny [32]. 
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3.3.3. Důsledky kolísání měnového kurzu 

Důsledky kolísaní kurzů jsou hrozbou pro všechny průmyslové podniky, kteří obchodují  

se zahraničními partnery. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, posilováním domácí měny zlevňují dovozy a působí 

protiinflačně, na rozdíl od oslabování měny, kdy se dovozy zdraţují a působí  

proinflačně [7]. 

Pro průmyslové podniky, jakoţto vývozce, posílení domácí měny představuje zmenšení 

zisků, které podniky předpokládali při uzavírání obchodních smluv [29]. 

Oproti tomu podniky, které dováţí potřebné materiály, suroviny, výrobky či sluţby, 

posílení domácí měny znamená vynaloţení menších nákladů [32]. 

Totéţ platí i obráceně, v případě oslabení domácí měny. 

 

3.4. Rizika úvěrová 

 

V dnešní době jiţ neexistuje společnost, která by při provozování společnosti nevyuţívala 

úvěrů, nabízených různými bankovními institucemi. 

Poskytování úvěrů patří mezi základní operace, které banky uskutečňují, za účelem 

zhodnocení vloţených prostředků. 

Poskytnutím úvěru se však banka vystavuje riziku, ţe klient nebude schopen plnit  

své závazky vůči bance. Takovéto riziko se nazývá úvěrové riziko. 

 

3.4.1. Podnikatelský úvěr 

Podnikatelský úvěr si můţeme definovat jako úvěr, které banky nabízejí jak fyzickým,  

tak právním osobám, za účelem financování jejich podnikatelských potřeb. 

Banky samy o sobě nabízejí různé podnikatelské úvěry, lišící se jak dobou splatnosti,  

tak způsobem zajištění. Úrokové sazby se nejčastěji stanovují individuálně v závislosti  

na bonitě klienta, způsobu zajištění, výši úvěru apod. 

Bonita klienta znamená, ţe banka poskytne úvěr takovým ţadatelům, u kterých shledá 

vysokou pravděpodobnost splacení závazku vůči bance. Na základě stanovení bonity 

banka posléze stanoví i výši úrokové sazby. V praxi to znamená, ţe čím vyšší je bonita, 

tím je menší úroková sazba [20]. 



19 
 

3.4.2. Úvěrové riziko 

Pro úvěrové riziko je charakteristické, ţe odběratel či obchodní partner banky nesplatí  

své závazky, a to z důvodu platební neschopnosti nebo platební nevůle.  

Úvěrové riziko lze minimalizovat prostřednictvím řízení pohledávek, které zahrnuje 

monitorování platební morálky odběratelů [25]. 

Riziko, spojené se změnou úrokové sazby je především významné, obchoduje li podnik 

s investičním zboţím či investičními celky. 

Vezmeme-li v úvahu délku úvěrování, i malé úrokové změny mají významný vliv  

na rentabilitu podniku [16].  

 

3.4.3. Důsledky úvěrového rizika 

Míra úrokových sazeb závisí na vývoji inflace v zemi. Zvýší-li se inflace, průmyslové 

podniky jsou tak vystaveny vyšším úrokovým sazbám při splácení pravidelných splátek,  

které se mohou projevit jako další zvýšení nákladů a mohou tak mít negativní  

dopad na celkový chod společnosti.  

Průmyslové podniky, například v důsledku platebních rizik, nemusejí být vţdy likvidní,  

coţ vede k neplnění závazků vůči bance a budoucí nedůvěře bankovních institucí [19]. 

 

3.5. Rizika spojená s obchodními smlouvami 

 

Na rizika, způsobenými neplněním obchodních smluv, můţeme pohlíţet ze dvou pohledů: 

 kupujícího 

 nedodrţení kvality, technických parametrů, jakosti, 

 nedodrţení termínu dodávky, 

 prodávajícího 

 nepřevzetí zboţí, 

 nezaplacení dodaného zboţí. 

Zboţí, které neodpovídá kvalitě, omezuje kupujícího vyuţít výrobek pro podnikatelské 

účely. 
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Kupující má právo na reklamaci, ve lhůtě sjednané ve smlouvě, popřípadě ve lhůtách, 

stanovených v Občanském a Obchodním zákoníku. 

Zboţí, nedodané v termínu, můţe mít neblahý dopad na plynulost podnikatelské činnosti, 

především v plnění jeho závazků k jeho obchodním partnerům. 

Jako řešení se nabízí sjednání fixních lhůt dodávek, nebo sankcí, za nedodrţení termínů. 

Při nepřevzetí zboţí, kdy byla sjednána platba aţ po dodání boţí, mohou mít důsledky 

nepříznivý dopad pro prodávajícího. Jako prevence se nabízí moţnost platby předem,  

ať uţ to platba úplná nebo pouze částečná [32]. 

Otázku, nezaplacení dodaného zboţí ve sjednaném termínu si více přiblíţíme v části 

nazvané „Platební rizika“. 

 

3.5.1. Důsledky rizik, spojených s obchodními smlouvami 

Důsledky rizik spojených s obchodními smlouvami jsou velice podobné rizikům, 

vyplývajících z rizik platebních. Zahrnují v sobě i samotnou problematiku platebního 

rizika.  

Průmyslový podnik, z pohledu kupujícího, můţe být vystaven ztrátě finančních prostředků,  

které byl nucen vynaloţit, například při objednávání zboţí, které však nesplňovalo 

poţadovanou kvalitu. 

Finanční ztráta můţe vzniknout i v důsledky neplnění výrobního plánu, způsobená pozdní 

dodávkou materiálu, nezbytnou pro výrobu. Z toho mohou vést i ztráty obchodních 

partnerů, jakoţto odběratelů nebo samotných zákazníků na trhu výrobků či sluţeb [32].  

Průmyslové podniky, jako prodávající, se mohou potýkat s pozdními platbami odběratelů, 

které podnikům způsobují dodatečné náklady, sníţení likvidity či ohroţení suverenity [23]. 

 

3.6. Rizika platební 

 

Rizika, spojena s platebními podmínkami představují závaţná rizika jak pro samotné 

dodavatele, tak odběratele. 

Ve většině případů se obchodní partneři nacházejí ve velkých geografických 

vzdálenostech, a proto podniky své platby neuskutečňují přímo, ale vyuţívají sluţeb třetích 
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osob. Jako třetí osoba můţe vystupovat banka nebo instituce, specializující se na finanční 

sluţby. Tyto útvary plní funkci zprostředkovatelů plateb, financují obchody, popřípadě  

na sebe přebírají závazky k zaplacení. Vţdy však jednají podle instrukcí svých  

příkazců [3]. 

 

3.6.1. Obchodní partner 

Riziku, spojenému s nezaplacení dodávky, mohou podniky předcházet jak výběrem vhodné 

platebními podmínky, tak volbou správného obchodního partnera. Je nutno však 

neopomenout fakt, ţe právě platební podmínky ovlivňují konkurenceschopnost 

prodávajícího. Pravděpodobně je cena s platební podmínkou nejcitlivější oblastí 

obchodního vyjednávání.  

Obecně platí, ţe pro kupujícího je nejvýhodnější dodávka na úvěr a pro prodávajícího 

platba předem. Tyto platební podmínky sebou však přinášejí velkou míru rizika.  

Proto se v praxi vyuţívají v případech, panuje – li mezi obchodními partnery důvěra, 

zaloţena na předchozích zkušenostech [32]. 

Volba správného obchodního partnera hraje také významnou roli při sniţování rizik, 

spojených s platebními podmínkami. Chyby, způsobeny nesprávnou volbou obchodního 

partnera, jsou obtíţně napravitelné. Vybral-li si podnik nového obchodního partnera,  

měl by si nejdříve ověřit, na základě dostupných informací, spolehlivost partnera,  

jeho způsobilost z hlediska včasného plnění závazků. Za dostupné informace můţeme 

povaţovat veřejně přístupné zdroje, reference důvěryhodných obchodních firem [32]. 

 

3.6.2. Kupní smlouvy 

Obchodní vztahy se zahraničím, průmyslové podniky nejčastěji uskutečňují pomocí 

kupních smluv. Kupní smlouvy podnikům říkají, kdy a kde mají uhradit kupní cenu. 

Základem kupní smlouvy jsou platební podmínky, určující místo, dobu a způsob úhrady 

kupní ceny. 

Mezi základní funkce platební podmínky patří: 

 zajišťování plnění kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, 

 ovlivňuje rizika, spojena s kupními smlouvami, 
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 předurčuje výši nákladů, spojených s danou operací. 

Na platební podmínky má vliv řada faktorů: 

 druh zboţí, 

 teritorium obchodu, 

 situace na trhu, 

 charakter obchodního partnera, 

 finanční situace podniků [3]. 

 

3.6.3. Druhy platebních podmínek 

Průmyslové podniky, v mezinárodním obchodu, uzavírají nejčastěji následující platební 

podmínky. 

 Platba předem. 

 Dokumentární akreditiv. 

 Dokumentární inkaso. 

 Dodávka na otevřený účet. 

 Dodavatelský úvěr [3]. 

 

Platba předem 

Platba předem, neboli také částečná platba patří k metodám, které jsou nejpříznivější  

pro dodavatele. Pro odesílatele tento způsob platby přestavuje uvolnění od všech 

problémů, vztahujících se k zaplacení zboţí. Uskuteční-li příjemce platbu prostřednictvím 

bankovního převodu, dodavatel má ihned k dispozici peníze. Platba předem ovšem  

pro odběratele můţe znamenat rizika spojena s nedodáním zboţí, a proto pro podniky, 

vyuţívajících platby předem, se sniţuje konkurenceschopnost [13]. 

 

Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv je bankovní prověřovací list, který nařizuje bance vyplatit určité 

osobě nebo na určitý účet, ve lhůtě splatnosti příkazu, stanovenou peněţní částku  

nebo akceptovala směnku, po předloţení poţadovaných dokumentů (například  

při předloţení výpisu z katastru nemovitostí) [14].  
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Dokumentární inkaso 

Dokumentární inkaso patří v mezinárodním obchodě mezi časté obchodní podmínky, 

výhodné především pro kupujícího. Exportér v rámci této platební podmínky odešle 

poţadované zboţí a nese tak riziko, ţe dovozce odmítne dokumenty převzít. 

Vývozce je chráněn především tím, ţe kupující nezíská moţnost disponovat se zboţím 

dříve, neţ jej sám nezaplatí nebo neakceptuje směnku [15]. 

 

Dodávka na otevřený účet 

Dodávka na otevřený účet je zaloţena na principu, ţe dodavatel odešle zboţí a na faktuře  

o zaplacení uvede splatnost kupní ceny. Tuto platební podmínku však obchodní partneři 

pouţívají pouze na základě dlouhodobého obchodování v rámci své důvěry [3]. 

 

Dodavatelský úvěr 

Úvěry, poskytované dodavatelem, se pouţívají pro obchodování se všemi druhy zboţí. 

Krátkodobé úvěry do jednoho roku se pouţívají především pro dodávky spotřebního zboţí 

(sériové strojírenské výrobky). Úroky se zahrnují buďto přímo do ceny nebo jsou sjednány 

samostatně. Pro dovozce je tato platební podmínka velice výhodná, protoţe odběratel platí 

v době, kdy uţ zboţí zpracovává nebo jej dokonce prodal. 

Střednědobé nebo dlouhodobé úvěry na více jak jeden rok, jsou poskytovány nejčastěji  

pro větší dodávku strojů, zařízení a investičních celků. 

S poskytnutím úvěru jsou určené také podmínky pro způsob splácení. 

Nejběţněji odběratelé splácí pravidelné splátky v určitých intervalech [15]. 

 

3.6.4. Omezení rizik souvisejících s placením 

Nejčastěji platební podmínky bývají sjednány jednostranně a pro jednoho nebo druhého 

obchodního partnera mohou představovat určitá rizika. 
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K omezení rizik se vyuţívají následující nástroje. 

 Akreditivy s odloţením placení, vyuţívajících se krátkodobých úvěrů. 

 Směnky, které však nemusejí být účinné, vyskytuje-li se obchodní partner v zemi,  

ve které platí jiné právní předpoklady. 

 Bankovní záruka, která je obchodním zákoníkem definována jako vznik písemného 

prohlášení banky v záruční listině, ţe uspokojí věřitele do výše určité peněţní 

částky podle obsahu záruční listiny, jestliţe určitá třetí osoba (dluţník) nesplní 

určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. 

 Pojištění úvěrů. 

 Factoring, finanční sluţba zaloţena na odkoupení krátkodobých pohledávek. 

 Forfaiting, odkup dlouhodobých pohledávek, nabízeny bankovními ústavy.  

 Výhrada vlastnictví, kdy jsou odloţeny práva kupujícího ke zboţí do doby,  

kdy za ně uhradí plnou částku. 

 Hypotéky [3]. 

 

 3.6.5. Důsledky platebního rizika 

Mezi důsledky pozdních plateb můţeme zahrnout dodatečné náklady, ztráta příjmu, sníţení 

likvidity, ohroţení suverenity, riziko přeţití. 

Hlavní důvody pozdních plateb dluţníků jsou špatné finanční situace dluţníků, úmyslná 

pozdní platba, osobní spory mezi podniky a nezodpovědnost [23]. 
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4. Právnické osoby a rizika spojena s provozováním 

společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 
 

Samotnou problematikou právnických osob a jejich rizika, vztahujících se k provozování  

ať uţ akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, vymezuje samotný zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Zde jsou vymezeny všechny povinnosti a práva 

právnických osob. 

 

4.1. Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) řadíme mezi společnosti kapitálové. 

Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků (§105 odst. 1 obch. z.) [10].   

 

4.1.1. Odpovědnost společnosti 

Jako kaţdá právnická nebo fyzická osoba i společnost s.r.o. odpovídá za porušení svých 

závazků celým svým majetkem. Před novelou zákona č. 370/2000 Sb. kaţdý společník 

ručil jen do výše nesplacené části vkladu podle stavu, zapsaného v obchodním rejstříku. 

Po novele zákona platí, ţe jakmile společníci splatí celý svůj vklad, přestávají všichni 

společníci ručit za závazky společnosti. Splacení ovšem musí být zapsáno do obchodního 

rejstříku (§106 odst. 1 a odst. 2 obch. z.) [31]. 

 

4.1.2. Odpovědnost jednatelů 

 Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. V případě, je-li jednatelů 

více, je oprávněn jménem společnosti jednat kaţdý z nich samostatně, není – li  

ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Ve společenské smlouvě dále můţe být 

stanoveno, ţe v případě určení více jednatelů, musí všichni jednatelé jednat společně,  

nebo musí jednat alespoň někteří z nich. V případě, ţe společenská smlouva neupravuje 

způsob jednání, jedná kaţdý jednatel jménem společnosti samostatně  

(§ 133 odst. 1 obch. z.) [14].  

Jednatelem můţe být pouze osoba fyzická, a to buď společník, nebo jiná osoba. Po novele 

zákona č. 370/2000 Sb. tato věta však uţ neplatí bez výjimky. Je-li jednatel jmenován 
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soudem, existuje moţnost jmenovat jednatele i společníka právnickou osobu. V tomto 

případě však právnická osoba musí určit fyzickou osobu, která bude vykonávat funkci 

jednatele a která se zapisuje do obchodního rejstříku (§ 133 odst. 2 obch. z.) [14]. 

 

4.1.3. Obchodní vedení společnosti 

Obchodní vedení společnosti náleţí jednateli, jakoţto statutárnímu zástupci, a je zaloţeno 

na vedení společnosti směrem dovnitř společnosti např. organizování a řízení 

podnikatelské jednotky. K rozhodnutí o vedení je zapotřebí souhlas většiny jednatelů,  

má-li společnost více jednatelů. 

Do obchodního vedení nepatří: 

 svolání valné hromady, 

 oznámení o následném přijetí usnesení valné hromady, 

 předkládání návrhů usnesením společníkům k rozhodnutí mimo valnou hromadu, 

 oznámení výsledků hlasování společníkům, 

 vedení seznamu společníků (§ 134 obch. z.) [10]. 

 

4.1.4. Základní povinnosti jednatelů 

Jednatelé jsou povinni řádně vést předepsanou evidenci a účetnictví, seznam společníků  

a informovat společníky o záleţitostech společnosti. 

V případě, je-li společnost v úpadku, jsou jednatelé povinni bez zbytečného odkladu podat 

návrh na prohlášení konkurzu. Neučiní-li tak, odpovídají věřitelům společnosti společně 

 a nerozdílně za škodu, která jim vznikne při nesplnění této povinnosti. Odpovědnosti  

se mohou zprostit, prokáţou-li, ţe škodu nezavinili. 

Prohlášením konkurzu jednatelům vzniká povinnost sestavit nejpozději do 30 dnů seznam 

majetku a závazků společnosti s uvedením dluţníků a věřitelů společnosti, včetně jejich 

adres a odevzdat správci účetnictví všechny potřebné doklady. Nesplněním této povinnosti 

spojenou s podáním návrhu na prohlášení konkurzu, hrozí odnětí svobody na šest měsíců 

aţ tři léta (§135 obch. z.) [27]. 

U §194 obch. z. platí, ţe jednatel přijímá pokyny od valné hromady. V případě, ţe valná 

hromada přijala pokyn nevhodný, který však nebyl v rozporu s právními předpisy,  
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pak jednatel neodpovídá za vzniklou škodu, způsobenou jeho plněním. Pokud valná 

hromada přijala pokyn, který byl v rozporu s právními předpisy, a jednatel ho splnil, ač 

nemusel nebo nesměl, odpovídá za vzniklou škodu. Tato právní úprava je poněkud 

nedomyšlená, protoţe jednatel je nucen plnit i pokyny nevýhodné (§194 obch. z.) [26]. 

 

4.2. Akciová společnost 

 

Akciová společnost (dále jen a.s.) je společnosti, jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem a akcionáři tak neručí za závazky společnosti. 

Akcionáři se neúčastní na vedení společnosti, ale tuto povinnost vykonávají 

zprostředkovatelé, prostřednictvím valné hromady (§ 154 odst. 1 obch. z.) [14]. 

 

4.2.1. Představenstvo 

Statutárním orgánem a.s. je představenstvo, které řídí společnost a jedná jejím jménem 

navenek. Představenstvo volí a odvolává valná hromada, pokud nebyla volba a odvolání 

přenesena na dozorčí radu. Funkční období nesmí přesáhnout dobu pěti let a tato funkce 

zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však tří měsíců od skončení  

jeho funkčního období. Představenstvo rozhoduje o všech náleţitostech společnosti, pokud 

nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí 

rady. Představenstvo není povinno vykonávat všechny funkce (§ 191 odst. 1 obch. z.) [10]. 

  

4.2.2. Obchodní vedení a vedení účetnictví 

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení, včetně vedení účetnictví společnosti  

a předkládá ke schválení valné hromadě řádnou, mimořádnou, konsolidovanou i mezitímní 

účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, úhradu ztráty. Toto ustanovení zajišťuje moţnost 

všech akcionářů se seznámit s výsledky hospodaření. Jestliţe valná hromada účetní 

závěrku neschválí, nemůţe rozhodnou o rozdělení zisku či úhradě ztráty  

(§ 192 odst. 1 obch. z.) [31]. 
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4.2.3. Opatření v případě ztrát 

Výrazná ztráta majetku pro společnost představuje ohroţení podnikatelské činnosti. 

A proto, zjistí-li představenstvo celkovou ztrátu na základě účetní uzávěrky, svolá valnou 

hromadu bez jakéhokoliv odkladu. 

Dostala-li se společnost do úpadku (společnost má více věřitelů a není schopna po delší 

dobu plnit své splatné závazky) je a.s. povinna podat návrh na prohlášení konkurzu. 

Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, odpovídají za škodu, která jim vznikne 

z nesplnění této povinnosti. Opět platí, ţe odpovědnosti se mohou zprostit v případě, 

prokáţou-li, ţe škodu nezavinili. Nesplnění povinnosti podat návrh na prohlášení 

konkursu, hrozí odnětí svobody na dobu 6 měsíců aţ 3 léta (§ 193 odst. 1 obch. z.) [27]. 

 

4.2.4. Povinnosti a odpovědnost představenstva 

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny, které jsou schváleny valnou hromadou. 

Není-li v zákoně stanoveno jinak, nikdo jiný není oprávněný dávat představenstvu pokyny. 

I kdyţ obchodní zákoník ukládá povinnost řídit se pokyny schválenými valnou hromadou, 

existuje však moţnost, ţe představenstvo se můţe od těch povinností a zásad odchýlil, 

pokud to valná hromada výslovně nevyloučila. Povinnost, řídit se pokyny a zásadami 

dozorčí rady, obchodní zákoník společnosti neukládá. 

Ze zákona dále vyplývá, ţe představenstvo je sice povinno řídit se pokyny valné hromady, 

však nesmí vydávat pokyny, které se vztahují k obchodnímu vedení společnosti (§ 194 

odst. 4 obch. z.) [10]. 

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře  

a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Pod pojmem péče 

řádného hospodáře si můţeme představit takovou péči, která obsahuje znalosti, dovednosti 

a zodpovědné chování vzhledem ke svému majetku. 

Zajímavostí je, ţe odpovědnost členů představenstva za škodu způsobenou společnosti 

porušením právních předpisů při výkonu funkce trvá i po zániku funkce  (§ 194 odst. 5 

obch. z.) [14]. 

Členové představenstva ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně. 

Rozsah ručení je omezen rozsahem povinností členů představenstva. 

Ručení člena představenstva zaniká uhrazením škody (§ 194 odst. 6 obch. z.) [27]. 
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Závěr 
 

Samotná problematika ekonomických rizik je v kompetenci manaţera nebo podnikatele, 

který je riziku vystaven. Kdybych měla zhodnotit celkovou problematiku, dle mého názoru 

nejdůleţitější prvek samotné problematiky představují informace. Čím více průmyslový 

podnik získá informací o daném riziku, tím si můţe vytvořit stabilnější půdu pod nohama. 

Například informace nám mohou pomoci při výběru seriózního obchodního partnera  

a následných podmínek obchodní smlouvy. 

Informacemi to ovšem nekončí. Ba naopak, informacemi to všechno začíná. V dnešní době 

jsou všechny průmyslové podniky přímo zahlceny různými informacemi. Je proto potřeba 

věnovat velkou pozornost získávání potřebných informací, které mohou pomoci 

v jakékoliv situaci. Proto nemůţeme opomenout neustálé sledování vývoje situace na trhu. 

Například sledování vývoje měnového kurzu, obchodují-li podniky se zahraničními 

zeměmi, či inflace, která můţe mít negativní dopad na finanční situaci podniku, chce-li 

podnik zrealizovat dlouhodobě naplánovaný projekt. 

Všechna ekonomická rizika, uvedená v bakalářské práci, ve své podstatě mohou přetavovat  

pro průmyslový podnik zvýšení finančních nákladů, ať uţ v důsledku zvýšení inflace, 

dodávkou nekvalitního zboţí, opoţděné dodává materiálu, či kolísavého měnového kurzu, 

který ovšem ne vţdy představuje pro podnik riziko. 

Společně se teď na závěr spolu zamysleme. Můţe opravdu podnikatel sníţit všechna 

ekonomická rizika? Vzali bychom v úvahu samotnou kolísavou inflaci, podnikatel těţko 

s takovou skutečností můţe cokoliv udělat. Pomoci nám můţe například Český statistický 

úřad, který kaţdý měsíc zveřejňuje údaje o vývoji inflace a na základě neočekávané  

nebo očekávané inflace učinit tak správná rozhodnutí. 

Totéţ můţeme tvrdit i o vývoji měnového kurzu, který samotný podnikatel nemůţe 

ovlivnit. Zde se však nabízejí řešení v podobě platby ve měně domácí, sjednání měnové 

doloţky, měnové forvardy nebo měnové opce. 

Rizikům, spojenými s obchodními smlouvami, trţním nebo platebním, můţe podnikatel 

předcházet výběrem vhodných řešení, uvedených v samotné bakalářské práci. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde samotné jádro celé práce tvoří kapitola 

třetí s názvem ekonomická rizika. V této kapitole jsem se především zaměřila  
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na podrobnou charakteristiku jednotlivých rizik, jejich negativní dopad na průmyslové 

podniky a moţnosti preventivních opatření, jak rizika sníţit nebo v nejlepším případě  

je úplně eliminovat. 

V rámci samotné problematiky jsem zjistila, ţe existuje ne jeden způsob, jak těmto rizikům 

předcházet. Záleţí pouze na samotném rozhodovateli, do jaké míry sahají jeho znalosti  

a zkušenosti, aby se vyvaroval těţkým chvílím. 

V průběhu vypracovávání práce jsem také pochopila, ţe všechna popisovaná ekonomická 

rizika do jisté míry spolu úzce souvisí. Osvojila jsem si známé pojmy, ke kterým patří 

inflace, měnový kurz a nedílnou součástí mých nově získaných znalostí patří i jednotlivá 

řešení ekonomických rizik. 

Existuje spoustu informací, vztahujících se k zadané problematice. Ať uţ se jedná o kniţní 

literaturu nebo internet. Proto mnohdy při vypracování této problematiky bylo velice 

obtíţné vybrat to nejdůleţitější, co by mohlo pomoci jakémukoliv manaţerovi, čelícímu 

ekonomickému riziku. Práci jsem se snaţila sestavit tak, aby zahrnovala nejenom 

samotnou problematiku ekonomických rizik, ale abych samotného čtenáře seznámila  

s důleţitým slovíčkem „riziko“ a posléze ve druhé kapitole by se kaţdý z nás měl 

namyslet, ţe jakým způsobem bude průmyslový podnik čelit rizikům, z velké části závisí 

na samotném manaţerovi a jeho postoji k riziku. 

Věřím, ţe má bakalářská práce bude nápomocna všem, kteří takovým to rizikům musí čelit 

a mnohdy neví, jak jim mohou předcházet. 
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