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Abstrakt  

 Tématem bakalářské práce jsou podnikatelská rizika zejména v malém  

a středním podnikání. Práce je rozdělila do tří kapitol. Cílem práce je rozpoznávat rizika 

v podnikání, naučit se je řešit a odstraňovat. První část charakterizuje podnikatelská rizika 

v malém a středním podnikání. Druhá část se zabývá identifikací rizik, postupem analýzy 

rizik a řízením rizik. Třetí část je věnována zhodnocením této problematiky a poukazuje, 

jakých rizik se podnikatelé nejvíce obávají v dnešní době.  

Klíčová slova: Rizika, podnikatelská rizika, hrozby, příležitosti, opatření  

 

 

Abstract 

 The theme of my Bachelor thesis is business risks, especially for small and medium-

sized enterprises. Thesis is divided into three chapters. The main focus of my thesis is to 

identify business risks and learn how to solve and eliminate them. The first part 

characterizes business risks for small and medium-sized enterprises. The next section 

focuses on the risks identification, process of risks analysis and risks management. The 

third part is about assessment of the issue and exposes which risks are for businessman the 

most feared nowadays. 
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ÚVOD 

 Ve své bakalářské práci se budu zabývat podnikatelskými riziky v malých  

a středních podnicích. Toto téma jsem si zvolila, protože je velice závažné sledovat jak 

malé a střední podniky zbytečně krachují. Projekt zaměřím na rizika, se kterými se 

můžeme v podnicích setkávat každý den. Hrozí rizika z vnitřního a vnějšího prostředí. 

Chci tato rizika pojmenovat a najít řešení je odstranit nebo alespoň najít způsob jak je 

zmírnit.  

 Chtěla bych varovat a upozornit podnikatelé na rizikové faktory. Na druhou stranu 

podnikatel by měl podstupovat některá rizika, aby zlepšil svůj hospodářský výsledek  

a využil příležitosti. Podnikatel si potřebuje najít co nejvíce informací k jednotlivým 

rizikům. Tyto informace mohou varovat před riziky nebo ukazovat cestu, která vedou 

k omezení rizik. 

 V mé bakalářské práci se budu zabývat identifikací rizik, analýzou rizik a řízením 

rizik. V posledních letech se rizika vyskytují často, díky globální krizi. Podniky se snaží 

řídit rizika, protože tak mohou snáze odhalit klíčová rizika a mohou lépe pochopit jejich 

význam. Hlavní prioritou je sjednotit řízení rizik do všech podnikových činností tak, aby se 

staly součásti každodenního rozhodování. 

 Chtěla bych ukázat, jak můžeme rizika snížit a realizovat jejich opatření. Nečekaná 

a závažná rizika přináší podniku obrovské nebezpečí, na které musí rychle zareagovat. 

Předběžným opatřením se můžeme před takovým rizikem chránit a snadněji ho odstranit 

nebo se na riziko připravit.  

            Svou bakalářskou práci rozdělím na tři části.  V první části budu charakterizovat 

podnikatelská rizika v malém a středním podnikání. Ve druhé části se budu zabývat 

identifikaci rizik, postupem analýzy rizik a řízením těchto rizik. Ve třetí kapitole se budu 

zabývat zhodnocením této problematiky. K těmto částem si v odborné literatuře  

a internetových zdrojích vyhledám co nejvíce informací zaměřených na problematiku 

podnikatelských rizik, jejich členění a metody zvládání rizik.  
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1 Podnikatelská rizika v malém a středním podnikání 

 

1.1 Význam malého a středního podnikání 

Po revoluci se začaly zakládat tisíce obchodních společností a najednou se spustil 

obtížný proces. Společnost chtěla být demokratická, která uznává základní svobodu, a tam 

patři i svobodné podnikání. Centrálně plánovaná ekonomika se začala přeměňovat v tržní 

ekonomiku. Malé a střední podniky dávají podnikatelům šanci k samostatné realizaci  

a uplatnění svých představ v podnikání. [23]  

V České republice tvoří malé a střední podniky širokou základnou podnikání. 

Většina českých podniků patří mezi malé a střední podniky. Evropská unie uvedla 

v kriteriích, že je u nás 99,8% podniků, které se považují za MSP. ČR zajišťuje podnikání 

stovkám zahraničních firem, patří tam například Siemens, Philip Morris, Nestlé. Největší 

význam zahraničních firem je v tom, že zaměstnávají české pracovníky. Malé a střední 

podniky systematicky prohlubují vztah se zahraničními firmami, aby se staly jejich 

subdodavateli a mohli s nimi spolupracovat v oblasti služeb nebo zboží. [4] 

Malé a střední podniky se podílejí s představiteli obecní nebo státní správy na 

vytváření kulturního a společenského prostředí. Podnikatel, který má podnik v určitém 

regionu je s ním svázán a mnohdy v něm i bydlí. Pravda je, že některý podnikatel může 

finančně podporovat různá sportovní, kulturní nebo charitativní akce. [23] 

Malé a střední podniky konkurují velkým podnikům. Ze statistických údajů je 

prokázáno, že perspektivista existuje souběžně jak u velkých podniků, tak u MSP. 

Management tržních ekonomik má názor, že předpokladem úspěšného podniku není jeho 

velikost, ale manažerské umění vést podnik. [4] 

I když jsou malé a střední podniky vytlačovaný velkými podniky, tak jsou schopné 

najít malé mezery na trhu a vyplnit je. Přitom vytvářejí tlak na velké firmy. Na druhou 

stranu můžou MSP dokonce spolupracovat s velkými podniky a to tím, že jsou jejich 

subdodavateli v oblasti služeb, zboží, různých komponentů atd. [23]  
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1.1.1 Vymezení malého a středního podniku 

O malém a středním podniku se často mluví, tudíž tento pojem zná mnoho lidí. 

Setkávají se s ním nejběžněji v televizi nebo novinách. Dodneška není stanovena přesná 

definice, aby rozdělila pojem malé a střední podnikání. A proto málo lidí přesně ví, až kam 

dokud se vymezuje malý podnik a odkud už začíná střední podnik. Mezi nejčastější 

vymezení patří kvantitativní a kvalitativní hlediska. 

Kvantitativní hlediska 

Hlavní kriteria pro určení malého, středního a velkého podniku je počet 

zaměstnanců, majetek a obrat podniku. Někdy se hlediska vymezují samostatně a jindy je 

hledisek využito více. [14]   

 Pro statistické účely se využívá dělení podniků na: 

 malé – do 20 zaměstnanců, 

 střední – do 100 zaměstnanců, 

 velké – 100 a více zaměstnanců. [14] 

Toto členění bylo v ČR v roce 2002 přijato zákonem č. 47/2002 Sb. o podpoře 

malého a středního podnikání, které jasně vymezuje pojem malého a středního podnikatele  

a sjednocuje tuto terminologii s normami platnými v Evropské unii. Účinnost nabyl k 1.1. 

2003 [14].  

Další vymezení z tohoto zákona je: 

A) Drobný podnikatel 

 zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, 

 jeho aktiva nepřesahují 180 milionů Kč nebo čistý obrat za poslední, 

uzavřené účetní období nepřesahuje 250 milionů Kč, 

 je nezávislý, 

B) malý podnikatel 

 zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, 

 jeho aktiva nepřesahují 180 milionů K4 nebo čistý obrat za poslední, 

uzavřené účetní období nepřesahuje 250 milionů Kč, 

 je nezávislý, 
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C) střední podnikatel 

 zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

 jeho aktiva nepřesahují 980 milionů Kč nebo čistý obrat za poslední, 

uzavřené účetní období nepřesahuje 1450 milionů Kč, 

 je nezávislý. [14] 

Slovo ,,nezávislost“ vyjadřuje, že nezávislý podnikatel má 75% podíl na svém 

základním kapitálu a hlasovacích právech. [14] 

Kvalitativní hlediska 

Vymezení malého a středního podniku je stejně důležitým předpokladem spraveného 

pochopení a definování sektoru malého a středního podnikání. S tímto pojetím se také 

setkáváme s mnoha názory, které prezentují jednotliví autoři. Zabývají se následující 

problematiku: 

 role vlastníka ve firmě (typické pro malé firmy je, že vlastník má jednotlivé úkoly 

v podobě správy vlastních práv, profesionální vedení firmy, výkon profese;  

u středních podniků jsou tyto role částečně oddělené a ve velkých podnicích jsou 

zcela oddělené), 

 substituce produktivních faktorů ve firmě (u malých podniků převládá pracovně 

sociální substituce, u středních podniků působí kritérium efektivnosti 

technologicko-kapitálové substituce a u velkých podniků je efektivnost 

technologicko-kapitálové substituce rozhodující), 

 finanční optimalizace (u malých podniků se dbá na pozornost peněžních toků,  

u středních podniků se posuzuje finanční struktura a u velkých podniků má 

významnou roli kapitálová struktura). [4] [14] 

 

1.1.2 Specifika malého a středního podnikání 

Charakteristiky, které odlišují malý a střední podnik od velkého je mnoho. Hlavním 

rysem je spojení s osobou podnikatele.  V podnikatelských aktivitách malého a středního 

podniku je právě podnikatel, na kterém záleží jeho schopnosti a osobnostní rysy.  

U velkých podniků to neplatí. Podnikatel má vykonávat svá vlastní práva, profesionálně 

vézt podnik a správně vykonávat svou profesi. Úspěšný podnik, je závislý na jeho 

odborných znalostech, na umění řídit a vlastnit, ale také na jeho zdravotním stavu. [14] 
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V dnešní době má velký význam malé a střední podnikání. EU podporuje finančními 

prostředky rozvoj MSP a nachází v něm důležitého partnera pro hospodářský růst. 

Zejména ekonomický a sociální přínos takových podniků má schopnost podle Dvořákové:  

 pomáhat zmírňovat negativní důsledky strukturálních změn, 

 působit jako dodavatelé velkých společností, 

 vytvářet podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií, 

 napomáhat podnikatelskými aktivitami rychlejšímu rozvoji menších měst  

a obcí. [2] 

Čím má MSP organizační strukturu jednodušší, tím je rychleji schopen přijímat 

různá rozhodnutí. A tím mají výhodu, že umožňují rychlejší reakci na měnící se požadavky 

zákazníků. Využívají jednoduché a přehledné organizační struktury, které jsou úzce spjaty 

s majetkovou strukturou. Organizační struktury jim napomáhají operovat s krátkými 

informačními toky, a tudíž mohou stavět na přímém vedení a kontrole. Malé a střední 

podniky nemusí být vlastníky budov, technologií a jiných dlouhodobých majetku. Tudíž je 

pro ně lehčí přejít na nový výrobní program nebo přesunout výrobu. Velké podniky toto 

nemohou, protože jsou vázané na rozsáhlý majetek. [2] [14]  

Nevýhodou MSP je nedostatek vlastních prostředků a obtížný přístup k cizím 

finančním prostředkům, a proto nemůže MSP investovat do reklam nebo různých prognóz 

trhu. Podnikatel musí mít intuici a schopnost dobře odhadnout budoucí vývoj trhu. Naštěstí 

trh pro malé a střední podniky je relativně malý a podnikatel dostává možnost dokonale 

poznat trh a uplatňovat svůj osobní přístup k zákazníkům. Na každém podnikateli záleží, 

jak se chytí šance a využije ji. [14] 

 

1.1.3 Příčiny neúspěchu v podnikání 

Mnoho majitelů podniků si myslí, že jejich podnik je velmi úspěšný a budou mít 

trvalý úspěch. Ale časem se ukáže opačný efekt a podniky začnou postupně zanikat. Bývalí 

majitelé musí znova pracovat jako obyčejní zaměstnanci v jiných podnicích. Na rozdíl od 

podnikatelů, kteří se umí vypořádat s problémy, tak mohou vnímat neúspěch pouze jako 

dočasný. [3] [19] 
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Začnou vznikat situace, kdy nižší manažer úmyslně neupozorňuje na problémy 

vrcholového manažera. Hlavním důvodem je strach o své místo, nechce si přidělávat 

problémy, a také nechce ztratit svoje pohodlí.  Jestliže se náhodou vrcholový manažer 

dozví o problémech, často na ně nereaguje. Stává se, že všichni vědí o různých 

problémech, ale nikdo o nich nechce mluvit, aby se nemusely zdlouhavě řešit. [19] 

Těmto problémům se říká ,,tišší“ nebo ,,nehluční zabijáci“ organizační efektivity. Do 

,,nehlučných zabijáku“ zařadil Rais: 

 nejasná strategie, 

 konflikt priorit, 

 neefektivní řídicí styl, 

 špatná komunikace, 

 neuspokojivá koordinace funkcí (například prodej, nákupy), 

 nedostatek řídících schopností, 

 nedostatečná motivace pracovníků. [19] 

Lidé, kteří se bojí mluvit o problémech nahlas, můžou mít například obavy 

z komplikací v kariéře nebo strach z následků a negativních reakcí spolupracovníků. Tito 

lidé mají pocit neúspěchu. Musí proto podniknout jednotlivé kroky k opatřením. V prvním 

případě se musí vypořádat s vlastním stresem v důsledku nezdaru a problém začít řešit. Ale 

to také může vézt k tomu, že i když na problém upozorní, tak se stejně nic nezmění, a tudíž 

se nesnaží hledat problémy. [3] [19] 

Vyřešit takovou situaci může firma tak, že vytvoří otevřené prostředí, kde 

zaměstnanci se nemusí bát nahlas promluvit o problémech, se kterými jsou přímo spjati. 

Zajistí se zaměstnancům to, aby nebyli za své názory nijak postihováni nebo nebylo jim 

ubližováno. Na druhou stranu jim bude zaručeno, aby podniky braly různé upozornění 

vážně, a pečlivě zhodnotí ty, které vedou ke zlepšení současného stavu. [19]  

Další neúspěchy MSP se dělí na všeobecné a specifické. Všeobecné příčiny může 

podnikatel ovlivnit pouze nepatrně, například ekonomickou a politickou situaci státu. 

Daňový systém významně ovlivňuje výsledek hospodaření podniku a tím i stanovní cílů. 

Neúspěch podniku ovlivňuje i obecní a regionální politika, která se zaměřuje na rozvoj 

podnikatelských aktivit nebo k jejich útlumu. Prostředky, kterými je prováděna, 

podnikatelský výsledek velmi ovlivňuje. Toto podnikatel nemůže nijak ovlivnit. Jiné 

specifické příčiny neúspěchu MSP mohou podnikatelé ovlivnit, ale musí vynaložit mnoho 



16 

 

energie, úsilí a v neposlední řadě musí mít štěstí. Pokud si podnikatel otevře podnik ve 

špatné lokalitě, a je pouze závislý na předmětu podnikání a potřebám provozu, může dojít  

i přes dobrý podnikatelský záměr k neúspěchu. Mezi specifické příčiny neúspěchu patří 

například nedostatek času, nesprávná cenová politika, podceňování plánování nebo špatné 

řízení zásob. Pro podnikatele to má velký význam, protože si může nějakým způsobem 

minimalizovat rizika, která z příčin neúspěchu vyplývají. Na rizika v podnikání se zaměřím 

v další kapitole. [14] 

 

1.2 Riziko 

O riziku slýcháme pořád, protože má vliv na náš lidský život. Riziko hrozí, když 

nesplníme své vytýčené cíle. Samozřejmě negativně dopadá na naši činnost, kterou 

provázíme. Jak musíme vyzrát nad riziky? Nejlepší je předvídat, a tím pádem usměrňovat 

jejich řízení nebo je mít pod kontrolou a snažit se je odstraňovat, jak nejvíce to jde. 

 

1.2.1 Pojem Riziko 

Slovo riziko se objevilo už v 17. ve spojení s lodní plavbou. Z italštiny 

 ,,risico“ = úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Později se riziko vyjadřovalo ve 

spojení ,,vystavení nepříznivým okolnostem“. V dřívějších encyklopediích se riziko 

značilo buď jako odvaha nebo nebezpečí. Eventuelně ,,riskovat“ znamenalo, odvážit se 

něčeho. V dnešní době jsou rizika spojovány s hrozbou vznikající škody, poškození, ztráty 

nebo zničení, případně nezdaru při podnikání. [19] 

V průběhu času se riziku připisovalo mnoho významů. V dnešní době je riziko spjato 

s pravděpodobnou realizaci negativního jevu. Musíme si uvědomit, že k riziku nesmíme 

vynechat pojem pravděpodobnost. Jestliže se určitý jev může vyskytnout či nevyskytnout, 

pak se jedná o pravděpodobnost 0 nebo 1. V tom případě se nejedná  

o riziko, ale o jistotu realizace rizika. Konečný výsledek musí být nejistý  

a pravděpodobnost se musí pohybovat v otevřeném intervalu (0,1). [16]  
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Pojem riziko není obecně uznávaná definice, ale Smejkal a Rais ve své knize 

definovali pojem rizika takto: 

1. pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, 

2. variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, 

3. odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 

4. pravděpodobnost jakéhokoliv výsledků, odlišného od výsledku očekávaného, 

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

pravděpodobnosti, 

6. nebezpečí negativní odchylky od cíle, 

7. nebezpečí chybného rozhodnutí, 

8. možnost vzniku ztráty nebo zisku, 

9. neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva, 

10. střední hodnota ztrátové funkce, 

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

Tyto definice mají společné tří prvky: 

1. časový rámec, v němž se o riziku uvažuje 

2. pravděpodobnost výskytu události nebo událostí (hrozby, nebezpečí, obecné rizika) 

3. míru závažností důsledků. [19] 

Dneska souvisí s rizikem hrozba, která způsobuje nebezpečí při vzniku škody, 

poškození, ztráty nebo zničení při podnikání. [19] 

 

1.2.2 Typy rizik 

Podnikatel investuje do majetku a doufá, že mu investice vynese zisk. Jestliže 

nevyjdou plány, investor utrpí ztrátu a to se nazývá riziko podnikání. Zdroje rizika jsou 

rozděleny na dynamické nebo statické, čisté nebo spekulativní a celkové nebo dílčí. [19] 

Typy rizik, se kterými se setkáváme v podnikání, jsou podle Koreckého taková: 

 obchodní riziko, 

 politické riziko, 

 strategické riziko, 

 tržní riziko, 
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 riziko podvodu. [12] 

Ztráty v podniku mohou být výrobní, technické, ekonomické, tržní nebo finanční 

rizika, která se spojují s činnosti podniku. Ztráty v podniku ovlivňují jednotlivé činnosti 

podniku a vlastní řízení podniku. Rizika Rais dělí na dvě části: 

1. neovlivnitelná rizika – politická, hospodářská, obchodní, vnitropolitická situace  

a situace ve světě, 

2. ovlivnitelná rizika – manažer je může sám snižovat nebo zčásti odstranit. [19] 

Finanční a nefinanční riziko 

Finanční riziko je vztah mezi subjektem a jměním nebo očekáváním příjmů, které 

můžou být ztraceny nebo zhoršeny. Finanční riziko podle Smejkala ovlivňují tři faktory: 

 subjektem, který je vystaven možností ztráty, 

 aktivy nebo příjmem, jejichž snížení hodnoty, zničení nebo změna vlastnictví jsou 

příčinou finanční ztráty, 

 hrozbou, které může zavinit ztrátu. [19] 

Finanční riziko je závislé na kapitálové struktuře firmy a finanční strategii. Čím větší 

má podnik podíl cizích zdrojů financování na celkovém kapitálu, tím větší je úrokové 

zatížení podniku a může se snáze dostat do finančních obtíží. Čím více se podnik zadluží, 

tím vzniká větší finanční riziko. [5] 

Nefinanční riziko je spojeno s oborem ve, kterém podnik podniká a konkurenční 

strategií, kterou uplatňuje. Takové riziko se nejčastěji objevuje v podnicích, které jsou 

v počátečních fázích životního cyklu (např. biotechnologie) a ve fází růstu (např. 

informační technologie). Méně často se riziko objevuje u oborů ve stádiu zralosti (např. 

automobilový průmysl) a výjimečně se objevuje u oborů ve fázi poklesu. [5] 

Statické a dynamické riziko 

Statická rizika jsou ztráty, které neovlivňuje ekonomika ale například přírodní 

nebezpečí (zničení majetku) nebo nepoctivost člověka a selhání lidského faktoru. Tyto 

ztráty se objevují pravidelně, a tudíž jsou předvídatelné. Na statická rizika se jde pojistit, 

ale nevedou ke společenskému přínosu. [19] 
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Dynamická rizika jsou ovlivněna faktory vnějšího prostředí, jako je: politika, 

ekonomika, konkurence a spotřebitelé. Z pohledu podniku nejde tyto faktory řídit nebo je 

ovlivnit. Tyto faktory mohou přivádět podniky k finančním ztrátám. Dynamická rizika se 

neobjevují pravidelně a postihují mnoho jednotlivců. Nelze se snadno proti takovým 

rizikům pojistit. [19] 

Čistá a spekulativní rizika 

Čisté riziko vyjadřuje nejistotu. U takového rizika dochází k předvídatelným 

událostem vzniku ztráty. Patří tam pravděpodobnost záplav, požáru. Pro vysvětlení pojmů 

čistého rizika jsem si zvolila příklad od Smejkala z knihy řízení rizik. „Osoba, která 

zakoupí automobil, od počátku čelí možnosti, že může dojít k jeho poškození nebo zničení. 

Možné výsledky jsou ztráta nebo žádná ztráta. Pokud se ale bude jednat o podnikatele, 

který zakoupil automobil nikoliv pro cesty své rodiny na chatu, ale za účelem dosahování 

zisku, pak je možným výsledkem i zisk a z rizika čistého se stává riziko spekulativní“. [19] 

[20] 

Spekulativní riziko představuje ztrátu nebo zisk. Spekulativní riziko u podnikání má 

cílený záměr vytvořit zisk z rizika. Takovým rizikem může být hazardní hra, protože se 

nelze k takovému riziku pojistit. Spekulativní rizika se řadí do manažerských rozhodnutí 

v rámci podniku. Management musí získávat informace, co a jak se bude vyrábět, jak se 

financuje výroba a jak podnik obchoduje s výrobky. Jestliže trh uzná cenu výrobků nebo 

služeb, podnik bude mít zisk. Pokud ne, podnik utrpí ztrátu. [19] [22] 

 

1.2.3 Komerční rizika 

Komerční rizika se vyznačují vztahem mezi dodavatelem a odběratelem. Při dodání 

nebo pořízení zboží nebo služeb mohou nastat rizika způsobena chybami obchodních 

partnerů. Nejvíce chyb nastává v přípravě sjednání a plnění obchodních závazků. Další 

komerční rizika jsou spjatá k partnerům, kteří zabezpečují dopravu. Mnoho rizik na sebe 

navazuje a dochází ke kumulaci rizik, proto se rizika musí posuzovat ve vzájemných 

souvislostech. [9] [17] 
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Členění komerčních rizik 

Komerční rizika souvisejí s přípravou výroby a financováním výroby. Rizika podle 

Janatky: 

 rizika nastávají u výroby zboží a následně souvisejí i s balením a značením zboží, 

 dochází k dodání vadného zboží, zhoršení jakosti zboží a k přepravnímu riziku, 

 u obchodních rizik dochází k neplnění smlouvy dodavatelem nebo odběratelem, 

 rizika spojena s nedbalosti při sjednávání kupní smlouvy. 

 rizika s podvodným jednáním. 

 platební a kurzovná rizika, 

 Rizika vyplývající z odpovědnosti za výrobek.  

Dále členění rizika dle jejich charakteru na vnitřní a vnější 

 vnitřní rizika jsou spojena s výrobcem (výrobní rizika), 

 vnější rizika jsou rizika prodejní, odbytová a teritoriální. [9] 

 

1.2.4 Tržní rizika 

Tržní riziko se dělí na riziko odbytu, při kterém dochází k neprodejnosti výrobku na 

trhu, a tudíž prodejci vzniká ztráta. U rizika změny cenových relací dochází  

u prodávajícího, který uvede zboží nebo službu na trh a v tom okamžiku se například 

navýší úrokové sazby na kapitálových trzích. [9]  

K tržnímu riziku patří tarifní a netarifní charakter. Netarifní překážky se dělí podle 

Janatky na: 

 bezpečnostní předpisy v zemi - zboží, které je vyváženo do jiných zemí, musí 

splňovat přepisy na ochranu pracovníků, kteří s výrobkem dále zacházejí, 

 předpisy na ochranu životního prostředí, vyznačují, že nesmí znečišťovat 

ovzduší škodlivými látkami, znečišťovat povrchovou a podzemní vody, 

 zdravotní předpisy musí splňovat ti, kteří s výrobkem manipulují, 

 předpisy určující maximální množství škodlivých látek v potravinách  

a nápojích - potravinách nebo nápojích se nesmí nacházet karcinogenní látky, 

škodlivé chemikálie nebo barvicí látky, 

 předpisy chránící zdraví dětí. [9] 
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Do tarifních opatření patří cla, která jsou dle směru vývozní, dovozní nebo dle 

způsobu výpočtu valorická, specifická, smíšena či kombinovaná. V současné době se od 

tarifních opatření upouští a více se prosazují netarifní opatření. [11]  

 

1.3 Podnikatelská rizika 

Podnikatelská rizika jsou chápany, že s největší pravděpodobnosti se budou odlišovat 

od očekávaného vývoje. Riziko nepředstavuje, jen pravděpodobnost, ale také souvisí 

s kvantitativním rozsahem určité události. Podnikatelské rizika se dělí na dvě stránky: 

1. pozitivní – naděje vyššího zisku, naděje vyššího úspěchu, 

2. negativní – nebezpečí horších hospodářských výsledků. [27] 

U podnikatele nebo manažera může dojít k rizikům averze, sklonu k riziku  

a neutrálnímu postoji. Ten kdo trpí averzi, se straní rizikovým podnikatelským projektů  

a preferuje projekty, které mají jisté kladné výsledky. Lidé, kteří mají sklon k riziku, 

hledají takové rizikové projekty, ve kterém jsou největší zisky. Váže se to s větším 

nebezpečím k záporným výsledkům (ztrátám). Lidé s neutrálním postojem mají rovnováhu 

mezi averzi a sklonem k riziku. Systémy řízení firem lze ovlivnit podnikatele nebo 

manažery k riziku podle Smejkala například: 

a) podpory přípravy a realizace dosti rizikových projektů, 

b) vytvářením překážek pro zvýšení rizikových projektů. [19] 

Podnikatelská rizika nemají jenom negativní stránku, ale i pozitivní. Fotr pojal tyto 

rizika jako: 

 variability možných výsledků určitých procesů nebo aktivit, 

 možnosti odchylek od výsledků, které se očekávají nebo plánují, 

 pravděpodobnost odlišných hodnot od očekávaných nebo plánovaných 

výsledků. [7] 

 

1.3.1 Management podnikatelských rizik 

Při řízení podniku se setkáváme s rizikem, se kterým se musíme sžít a naučit se 

riziko řídit. V podnikání je důležité umět rozpoznat a efektivně řídit rizika, která jsou 

součástí strategického řízení. Pokud si nebude podnik připouštět rozsah a dopad rizika, 
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nevytvoří si strategii pro řízení rizik. Může snížit zájem a důvěru investorů a tím si zvyšuje 

náklady na samofinancování subjektu. Klasik světového managementu Henry Fayol 

zjišťoval u procesu rizik tyto činnosti: 

1. analyzoval riziko, monitoroval a měřil je, 

2. definoval cíle v oblasti snižování rizik podniku,  

3. určil nejvhodnější strategii snižování rizika, 

4. stanovil a implementoval nejvhodnější metody snižování rizik do podmínek 

konkrétního podniku, 

5. vyhodnotil uplatnění rizikové strategie podniku v praxi. [19] 

Tento proces řízení rizika v podniku jsem schematicky znázornila na obrázku číslo  

1. Proces řízení rizik vychází ze strategie podniku. Musí se sledovat a poté v přirozeném 

prostředí i řídit rizikové procesy v podniku. Cílem je najít optimální průběh, i když víme, 

že riziko v podnikání nikdy nesnížíme na nulu. [17]  

Obrázek – 1 Proces řízení rizik ve firmě [19] 

Hlavní úkolem managementu rizik je vypracovaný plán, který je stručný ale ve 

vypovídající podobě. Plán obsahuje klíčová slova, která jsou skutečné, mají nejistoty  

a plánované akce pro management rizik. Plán je jedním z nástrojů komunikace v podniku, 

musí být přehledný, aby se v něm kdokoliv vyznal, a musí informovat o rizikovosti 

projektu, o intenzitě činností a o osobách, kterých se riziko projektu týká. Rozsah takový 

plánů managementu rizik se liší důležitosti a rizikovosti projektu. [19] 
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1.3.2 Úloha rizikového manažera 

Zvolila jsem definici od Kaufa z knížky Rizika podnikání, protože si myslím, že ji 

má nejpřesnější. Definice zní: poslání rizikového manažera se zakládá na „ochraně 

vlastnictví podniku, a to v jasně stanoveném ekonomickém rámci“. Rizikový manažer 

musí vést k zlepšení konkurenceschopnosti podniku. Podle Gellyho si musí každý rizikový 

manažer identifikovat rizika, které si rozdělí do dvou skupin. V první skupině se nacházejí 

maximální možné omezení pravděpodobnosti rizik a ve druhé skupině se předvídají  

a organizují důsledky, aby byly rizika co nejméně škodlivá pro lidský, finanční a obchodní 

dopad. [8]  

Úlohy pro rizikového manažera se také uvádějí podle Chevaliera: 

a) identifikovat rizika, 

b) analyzovat identifikovaná rizika a určit předběžné řešení (význam, analýzu 

možností a způsobu omezení rizika nebo prevence, stanovení zůstatkových rizik, 

c) zvládání rizik (pojistit se proti rizikům), 

d) kontrola rizik (vypracování plánu, do kdy se vložené investice vrátí). [8] 

Nejdůležitějšími úkoly rizikového manažera pro řízení rizik jsou: 

 stanovení rizik a jejich ohodnocení, 

 výběr pojištění, 

 reklamační jednání, 

 prevence ztrát, 

 zajištění samopojištění, 

 zajištění bezpečnosti. [8] 
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2 Postup analýzy rizik a řízení rizik 

 

2.1 Identifikace rizik 

Cílem identifikace rizika je najít všechna možná rizika v projektu, pochopit je  

a správně je popsat. Nejlépe je hledat všechna rizika, která by mohla nastat a nakonec je 

vyloučit, než na nějaké zapomenout a ohrozit tím celý projekt. Soustředit se musí na 

hrozby, ale také na to, co může výsledky projektu zlepšit. Hlavním úkolem je začlenit do 

procesu identifikace rizik co nejvíce stran, které jsou zapojené v projektu. Můžou to být 

například podle Koreckého: 

 zákazník nebo interní příjemce výsledků, 

 přímý uživatel výsledků projektu, 

 klíčoví dodavatelé, 

 externí experti, když je potřeba se podívat na projekt nezávislýma očima, 

 interní experti a ostatní manažeři projektů, odborníci na management rizika  

a oboroví specialisté (technici, finančníci). [12] 

Při plánovaní a řízení rizika se používá model projektovaného rizika. Je to model, 

který správně zaznamená základní strukturu a obsah rizik v projektu. Správně zvolený 

model přispívá k optimálnímu řešení při identifikaci a poté při analýze rizika. Na obrázku 

číslo 2 jsem uvedla model rizika, který se doporučuje podnikatelům. Model se dělí na 

příčinu, riziko a účinek. Příčina je skutečnost, která může nastat u projektu a jeho okolí. 

Nastávají se 100% pravděpodobností. Riziko je nejistota, která se stane 

s pravděpodobnosti méně než 100%. Účinek přichází jen tehdy, jestliže nastane riziko. 

Všechna identifikovaná rizika se musí zaznamenat a ponechat v průběhu projektu, až do 

jeho skončení i kdyby měla být v průběhu projektu vyloučena, Musí se zachovávat 

v historii managementu rizik, aby se tyto chyby v dalším projektu nevyskytovaly. [12]  



25 

 

 

Obrázek - 2 Model rizika [12]  

 

2.1.1 Náplň identifikace 

Při identifikaci rizikových faktorů dílčích aktivit nebo oblastí Fotr klade otázky typu: 

 Jaké faktory ohrožují vytyčené cíle pro jejich dosažení,  

 Jaké budoucí problémy můžou vzniknout při realizaci aktivity nebo projektu,  

 Jaké jsou typy jejich zranitelnosti, 

 Jaké můžou být zdroje dodatečných benefitů, 

 Kdy, kde, jak a proč se tato rizika vyskytují a kdo všechno je rizikem ovlivněn, 

 Jaké faktory rizik v minulosti ovlivnily výsledky podnikatelských činností nebo 

investičních projektů? [7] 

 

2.1.2 Požadavky na identifikaci rizik 

Požadavky pro splnění identifikace rizik jsou podle Fotra: 

 Opakovaně identifikovat rizika ve stanovených časech, například měsíčních nebo 

čtvrtletních. Pro identifikaci rizika napomáhají počítačově podporované systémy, 

které sledují určité oblasti. Tyto počitkové podpory se nazývají monitorovací 

systémy nebo systémy včasného varování. 

 Vytvoření tvůrčího prostředí, které včas zachytí rizikové faktory a odstraní příčiny 

podnikatelského neúspěchu (musí se využívat všechny zkušenosti s rizikem 

z minulých projektů a pozměnit některé názory). 

 Po identifikaci rizik se musíme zamyslet nad projektem a klást si otázky, které se 

vztahují ke spolehlivosti informačních zdrojů nebo získat dostatečné informace. [7] 
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Ve fázích analýzy rizika se pracuje pouze s riziky, která jsou zjištěna, zhodnocena 

a zdokumentována. Čím více se identifikují rizika, tím menší bude nebezpečí 

neočekávaných rizik, na která se nejde včas připravit a účinně reagovat. Identifikace rizik 

je velmi důležitou a nejnáročnější fází analýzy rizika. Ti, kteří se zabývají identifikaci, 

musí mít mnoho zkušenosti, tvůrčí přístup, týmovou práci a hlavně se zaměřují na 

budoucnost. [7] 

 

2.1.3 Nástroje identifikace rizik 

Pro identifikaci rizik se používají nejvíce tyto nástroje podle Fotra: 

 Kontrolní seznamy nebo také katalogy rizik, ve kterých jsou popsány rizikové 

faktory podniku nebo jejich aktivity. Využitím seznamů se snižuje nebezpečí 

zapomenutých rizik. 

 Pohovory s experty a týmové diskuze. Takové diskuze mají formu 

brainstormingových schůzek. Ve skupinách se nacházejí pracovníci podniku, 

externí experti a jiní. Schůzku vede moderátor, který je rizikový analytik. Řídí 

diskuzi tak, aby se každý mohl vyjádřit k tématu bez ohledu na pracovní postavení. 

Moderátorova úloha spočívá v podněcování diskuzi, sčítá výsledky a směřuje 

diskuzí k závěru. U brainstormingu jsou zakázány kritiky vyjadřovaných názorů. 

Při diskuzích dochází ke kreativitě, která je zásadní k identifikaci rizik. 

 Nástroje strategické analýzy jsou například analýzy SWOT a PEST. Tyto analýzy 

slouží k identifikaci externích rizik. 

 Kognitivní (myšlenkové) mapy, jsou grafické nástroje pro zobrazení faktorů rizika  

a vzájemných vazeb. [7] 

 

2.1.4 Identifikace aktiv a stanovení hodnoty 

U nového aktiva musí být napsán záznam na soupise, který obsahuje přesný název  

a jeho umístění. Nejprve se musí stanovit hranice analýzy rizika. Je to myšlená čára, která 

odděluje aktiva (která jsou v analýze) od ostatních aktiv. Aktiva, která se vztahují k cílům 

managementu rizika, jsou zařazena do analýzy a leží uvnitř hranice analýzy. Ostatní aktiva 

leží mimo hranici analýzy. [20] 



27 

 

Hodnota aktiv se stanovuje z nákladových charakteristik (pořizovací cena) nebo 

z výnosových charakteristik (aktivum přináší identifikovatelné zisky). U výnosových 

charakteristik jsou zahrnuta vlastní aktiva, která slouží k dosažení zisků nepřímo (ochranná 

známka, kvalifikace zaměstnanců). Hlavním úkolem je rozlišit aktiva na jedinečná  

a nahraditelná. [19]     

 

2.1.5 Identifikace hrozeb a zranitelností 

U identifikace hrozeb se vybírají taková aktiva, která mohou ohrozit chod podniku 

nebo jedno z aktiv subjektu. Identifikace se sestavují podle hrozeb, které jsou vypsané buď 

z literatury, průzkumu nebo z vlastních zkušeností. Při určení úrovně hrozeb se vychází 

z faktorů nebezpečí, motivace a přístupu. Při určení úrovně zranitelnosti se vychází 

z faktorů citlivosti a kritičnosti. U obou analýz se bere v potaz realizovaná protiopatření. 

Uvedená hrozba a zranitelnost jsou také označená na obrázku číslo 3. [19]  

 

Obrázek - 3 Vztahy analýzy rizika [10] 

 

2.2 Analýza rizik 

Prvním krokem u počáteční analýzy rizik je provedení prvotní identifikace rizik ve 

všech odděleních organizace nebo v jejich procesech. Aby byla počáteční analýza 

provedena odborně, je vhodné požádat nezávislého experta. Tento expert vytvoří výstupy 

počáteční analýzy rizik, které jsou pečlivě zpracovány a jsou velmi důležité pro další vývoj 

rizikových systému. [10] 
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Analýza rizik se definuje podle Raise a Smejkala v knize Řízení rizik jako proces 

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

a jejich závažnosti. Podle Raise se analýza rizika skládá z: 

 identifikace aktiv – musí být veškerý popis aktiv, který subjekt vlastní, 

 stanovit hodnotu aktiv – ohodnocení aktiv při ztrátě, změny nebo poškození, 

 identifikovat hrozby a slabiny – určit slabá místa, která mohou ohrozit podnik, 

 stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určit pravděpodobnost, kde se 

mohou vyskytnout hrozby a k tomu určit míru zranitelnosti. [19] 

Podnik při vyhodnocení rizik musí určit kroky vedení organizace a přednosti pro 

zvládání rizik. Nakonec určí opatření, aby se rizika nevyskytovala. Opatření pro hodnocení 

rizik se může opakovat i několikrát za sebou, dokud nebudou pokryty různé části subjektu 

nebo jednotlivé činnosti. Prioritou je, stanovit si úroveň analýzy rizik, abychom mohli 

odstranit co největší množství rizik. Podniky chtějí odstranit veškerá rizika, ale to vede  

k nepřiměřeným nákladům při realizaci opatření. Uvnitř analýzy rizik se posuzují zbytková 

rizika, která se vymezují na základě posouzení ve vztahu k hrozbám, úrovni zranitelností 

 a dále se navrhují opatření proti těmto rizikům. [19]  

 

2.2.1 Pojmy analýzy rizik 

Do pojmů analýzy rizik se řadí aktivum, hrozba, zranitelnost, protiopatření a riziko. 

Aktiva 

Aktiva jsou věci jak hmotné tak i nehmotné, které mají pro člověka hodnotu  

a mohou se zmenšovat, když na podnik působí hrozba. Aktiva hmotná jsou například 

budovy, peníze a listiny. Nehmotná aktiva jsou například různé práce (autorská), kvalita 

personálu a informace. Aktivem může být také sám člověk, protože hrozba může působit 

na celý jeho život. [19] 

Rizikový analytik neumí odhadnout škodu, ze které vznikne nebezpečí. Může se 

pouze obrátit na stanovení orientační hodnoty škod. Ta škoda, která lze stanovit 

vyjádřením peněz se nazývá „dnešní hodnota“. Když vznikne na aktivu škoda, je to obecně 

náhodná veličina, která pro vyjádření škody neexistuje, a tudíž nemůže existovat ani 

vzorec. [22]  
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Hodnota aktiva je založena na nestranném vyjádření obecné ceny nebo na osobním 

ocenění důležitosti aktiv pro daného člověka.  Smejkal třídí hodnocení aktiv podle těchto 

hledisek: 

 pořizovací náklady nebo jiná hodnota aktiv, 

 důležitost aktiv pro existenci nebo chování subjektu, 

 náklady na překlenutí případné škody na aktivu, 

 rychlost odstranění případné škody na aktivu. [19] 

Hrozba 

Hrozba působí na aktiva nebo člověka. Nemá dobrý vliv na chod a bezpečnost 

podniku a může způsobit škodu. Hrozbou může být například požár, přírodní katastrofa, 

krádež zařízení, chyby obsluhy nebo kontrola finančního úřadu. Hrozba, která způsobí 

škodu při vlivu na aktivum je dopad hrozby. Dopad hrozby je odvozen z úplné hodnoty 

ztráty. Jsou tam obsaženy náklady na znovuobnovení činnosti aktiva nebo náklady na 

vzniklé škody způsobeny člověku hrozbou. Úroveň hrozeb se hodnotí: 

 nebezpečnost – schopnost hrozby způsobit škodu, 

 přístup – pravděpodobnost, že se hrozba dostane k aktivu, 

 motivace – zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. [19] 

Zranitelnost 

Zranitelnost je nedostatek nebo stav analyzovaného aktiva, kterou hrozba využívá 

pro užití nežádoucích vlivů. Je to špatná vlastnost osob, projektů, procesů a objektů, 

protože může být poškozena mírou nebezpečí při jejich realizací. Zranitelnost je citlivé 

aktivum, na které působí hrozba. Zranitelnost vzniká u interakce mezi hrozbou a aktivem. 

[22] Úroveň zranitelnosti hodnotí Rais podle: 

 citlivosti – náchylnost aktiva může být poškozeno danou hrozbou, 

 kritičnosti – důležitost aktiva pro analyzovaný subjekt. [19] 

Protiopatření 

Protiopatření je postup, proces nebo jiné řešení, které bylo navrženo pro odstranění 

hrozby nebo zranitelnosti. Protiopatření má cíl, aby se předcházelo škodám a ulehčilo 

překlenutí následků vzniklé škody. Efektivní protiopatření sděluje, nakolik sníží účinek 
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hrozby. Používá se k zvládání rizik u hodnocení vhodnosti pro dané protiopatření. Také se 

dbá na snižování úrovně hrozby, zranitelnosti a obnovuje činnost po působení hrozby. [19] 

Protiopatření jsou taková, která zajistí, aby vzniklé škody měly co nejmenší 

vynaložené náklady, a musí být přiměřená hodnotě chráněných aktiv. Náklady na 

protiopatření zahrnují pořízení, zavedení a provozování. Při výběru protiopatření se dbá na 

optimalizaci, aby přineslo ochranu před hrozbou. [6] [19] 

Riziko 

 Riziko vyjadřuje míru ohrožení aktiva, míru nebezpečí, že se uplatní hrozba a dojde 

k nežádoucímu výsledku vedoucímu ke vzniku škody. Riziko vniká mezi působením 

hrozby a aktivem. Hrozba, která nemá vliv na aktivum, se nebere v úvahu při analýze 

rizika. Úroveň rizika je daná hodnotou aktiva, zranitelnosti aktiva a úrovní hrozby. Tyto 

tři hodnoty se podílejí na růstu úrovně rizika. Pouze při opatření se snižují rizika.  

U protiopatření je pravidlo, které určuje, že náklady na snižování rizika musí být přiměřené 

hodnotě chráněných aktiv. Zbytkové riziko zůstává po odstranění jako pomocné 

protiopatření. Musí být minimální, aby bylo přijatelné a nemusely se podnikat kroky 

protiopatření k jeho snížení. Referenční úroveň je hranice míry rizika a určuje, zda je 

riziko zbytkové nebo není zbytkové. Pak se rozhoduje, jestli pro riziko je nebo není nutné 

vytvářet protiopatření na jeho snížení. [19]  

 

2.2.2 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí 

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí se určuje z důvodu hrozeb a příležitosti. Na 

vnitřní prostředí má největší vliv organizace, která ji vytváří. Na vnější prostředí 

organizace nemá žádny vliv. [1] 

Čermák rozdělil vnější a vnitřní prostředí:  

Vnější prostředí 

 ekonomické, 

 politické,  

 legislativní, 

 sociální, 

 demografické, 
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 geografické, 

 technologické, 

 etické a kulturně historické. 

vnitřní prostředí 

 strategie a cíle, 

 organizační struktura, 

 firemní kultura, 

 vlastnictví, 

 management, 

 zaměstnanci, 

 technologie, 

 procesy, 

 informace. [1] 

 

 Obrázek číslo 4 ukazuje jaké hrozby a příležitosti vycházejí z vnějšího prostředí.  

 

 

Obrázek – 4 Vnější rozdělení firmy [28] 

 

2.2.3 Rozhodnutí o strategii analýzy rizik 

Analýza rizik probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku se vykoná orientační analýza 

rizik. U této analýzy se používají kvalitativní metody, aby identifikovala klíčová aktiva, 

která jsou vystavena vysokým rizikům. Ve druhém kroku se vykoná detailní analýza rizik. 

U této analýzy se používají kvantitativní metody, které jsou nejnáročnější, nejnákladnější  
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a nejdelší, protože se musí provádět identifikace a kvantifikace aktiv, hrozeb  

a zranitelnosti. [1] 

Informace, které jsou čerpané od respondentů a odborníků z oblasti statistik, jsou 

předělány do specializovaných Software nástrojů a metodiky. Vzniká tak vysoce 

formalizovaný exaktní přístup. Naopak u neformálního přístupu, který je protipólem 

formalizovaného, se používá expertní odhad rizik. Není to příliš dobrá metoda, protože 

největší hrozbou je, že některá rizika se zanedbají anebo hodnocení se zapíše subjektivitou 

hodnotitele. [1] 

 

2.2.4 Měření rizika 

Při analýze rizik se používají veličiny, které často nejde přesně změřit nebo určit 

jejich velikost. Obvykle musí rozhodnout odhad kvalifikovaného specialisty, který vychází 

ze svých zkušeností a odhady seřazuje do stupnic od 1 do 10 nebo do výrazů typu „malý“, 

„střední“ a „velký“. [19] 

Základem minimalizace rizika je identifikovat jej a měřit. K měření rizika se 

používají nástroje statistiky, především počet pravděpodobnosti. Pravděpodobnost se 

vyjadřuje jako možnost nebo nemožnost vzniku konkrétní skutečnosti. To znamená, že 

možnost buď nastane nebo nenastane. [15]  

Jestliže je riziko definováno jako možnost nepříznivé odchylky od žádoucího 

výsledku, který očekáváme nebo v něj doufáme, je stupeň rizika měřen pravděpodobností 

této nepříznivé odchylky. Každý podnikatel věří, že nebude mít ztrátu, proto si měří riziko 

podle pravděpodobnosti nepříznivé odchylky od výsledků. U výsledků s velkým počtem 

rizika, jde provést odhad pravděpodobnosti výskytu daného počtu ztrát. K takovým 

odhadům se sepisuje prognóza, která předpoví množství ztrát. Obecný výpočet velikosti 

předpokládané ztráty v časovém intervalu <0;T0> [19]:  

                  
  

 

 

Kde: 

Z(t) – je velikost předpokládané ztráty v časovém intervalu <0;T0>, která se  optimalizuje  

a snaží se najít minimum funkce Z(t) 
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r(t) – je funkce ztráty v čase, vyjádřená pravděpodobností z interval <0;1> 

V(t) – je funkce ztráty v čase (funkce skoková, nabývající hodnoty 0 nebo 1) 

 

2.2.5 Rozhodnutí o metodice analýze rizik 

Každý podnik používá svojí vlastní metodiku. Zákazník, který chce být seznámen  

s analýzou, se většinou nedozví mnoho informací, protože se jedná o know-how podniku. 

Osobně nejsem pro takový přístupu k zákazníkovi, protože zákazník si sám určí jestli chce 

přijat výrobek nebo službu a musí tedy porozumět metodice. [1]  

U metod analýzy rizik jsou pouze dvě varianty řešení, a to kvantitativní a kvalitativní 

vyjádření veličin. Používá se buď jedna metoda, anebo se obě metody kombinují. [19] 

Kvalitativní metody 

U kvalitativní metody se rizika určují v rozsahu například obodováním <1-10>, daná 

pravděpodobnosti <0;1>, nebo slovně <nízké, střední, velké>. V tabulce číslo  

1 jsem uvedla, jak může vypadat tabulka stupnice pravděpodobnosti a dopadu. Úrovně jsou 

odhadovány kvalifikovaným odhadcem. Tyto metody jsou rychlejší a také jednodušší, ale 

více subjektiví. Kvalifikovaná metoda není přesná a přináší problémy z hlediska 

posuzování finančních nákladu nutných k odstranění hrozby, v této situaci může být 

charakterizována například jako ,,velká až kritická”. Protože chybí jednoznačné finanční 

vyjádření, znesnadňuje se kotrola efektivnosti nákladů. Mezi kvalitativní metody patří 

například metoda účelových interview (Delphi), Paretův nebo stromový diagram. [19]       

 

Tabulka - 1 Základní možnosti stupnice pravděpodobnosti a dopadu [12]   
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Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody jsou matematicky vyjádřené s výskytem hrozby a jeho 

dopadem. Nejvíce se vyjadřuje riziko ve formě roční předpokládané ztráty a vyjadřuje se 

finanční částkou. U této metody se vyžaduje více času a úsilí, ale zato poskytuje finanční 

vyjádření rizik, která se výhodněji zvládají. Nevýhodou kvantitativní metody jsou vysoce 

opalizované postupy, které vedou k nepostihnutým specificky posuzovaným subjektům  

a mohou vést až k vysoké zranitelnosti, protože se zahltí hodnotitelé velkým objemem 

formálně strukturovaných dat. Mezi kvantitativní metody patří například FMEA, VaR nebo 

Monte Carlo. [19]  

 

2.3 Řízení rizika 

Než celé řízení rizik nastane, musí už být vypracován identifikační projekt  

a analyzovat rizika. Celý proces řízení jsem označila a obrázku číslo 5, je tam zaznačeno, 

jak se bude projekt vyvíjet. Samozřejmě už musí být napsané plány na ošetření  

a preventivní akce k ošetření rizika, a také musí být schválen rozpočet a rezervy na rizika 

projektu. Hlavním cílem řízení rizika je, že riziko projektu se musí vyskytovat pod 

schválenou úrovní a musí splnit cíl celého projektu. Tím aby se cíl zrealizoval, se musí 

neustále monitorovat projekt a jeho rizika. Take se musí ošetřovat rizika podle předem 

stanovených plánů, identifikovat je, analyzovat je a utlumit nová rizika, u kterých vzniká 

akutní problém. Pokud taková rizika nastanou, musí se čerpat z předem připravených 

rezerv, u kterých se znova aktualizuje rozpočet a harmonogram projektu. Při řízení rizik se 

musí dokumentovat celý průběh managementu rizik, aby se v příštim projektu vyloučily 

chyby a do budoucna načerpaly nové zkušenosti. [12]   
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Obrázek  - 5 Řízení rizika [31] 

 

2.3.1 Zákonitosti řízení rizik 

Řízení rizik dělí Rais podle oblasti: 

 přírodní katastrofy a havárie (technologická rizika), 

 rizika ochrany životního prostředí, 

 finanční rizika (investiční riziko, pojišťovací a zajišťovací riziko), 

 projektová rizika, 

 obchodní rizika (marketingové, strategické, rozpočtové riziko a riziko 

managementu), 

 technická rizika (rizika u konstrukcí, včetně materialu a staveb), 

 organizační rizika (nepovedené nebo špatně provedené změny v organizaci). [19] 

Kritická fáze řízení rizik nastává při výběru optimálního řešení. Musí si určit úroveň 

rizika, zhodnotit ekonomické náklady řešení pro snížení rizika a přínosů. Následně se 

hodnotí dopady a přínosy. Nakonec se rozhodne o opatření a snížení rizika. Sledují se 

stupně nejistot, které se stávají stupněm poznání a snižují tak riziko při tvorbě 

rozhodování. Management řízení rizik se dělí na zpětnou vazbu (reaktivní strategie – 

napodobuje učícího se systém) a predikační vazbu (proaktivní strategie – seznamuje se  
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s konkrétním stavem a jeho hrozbami. Musí mít co nejvíce informací). Většinou nejde 

dostat veškeré informace, proto nelze odhadnout předem vliv a význam dílčích faktorů. 

Neúplné informace jdou zčásti odstranit pomocí nástrojů pro podporu rozhodování. [32] 

Konečnou etapou řízení rizik je rozhodnutí. Zpravidla řešením řízení rizik je zjištěno 

více variant. Nejméně vhodná varianta je ta, která musí zastavit právě probíhající proces  

a opatřit snížení rizik. Vhodná varianta rizika zpravidla vypracovává plány preventivních 

opatření za účelem jeho redukce. Dle pozůstatkových rizik, která nejdou snížit, se 

vypracovávají krizové plány. Největší využití se klade u fáze redukce rizika a jeho 

odstranění. Pro ostatní rizika jsou vypracovány havarijní plány a scénáře. [32] 

 

2.3.2 Metody řízení rizika 

Do metod řízení rizika jsem zařadila ofenzivní řízení podniku, monitoring, retence 

rizik a redukci rizika.  

Ofenzivní řízení podniku 

Každý podnik musí přesně vědět, jaké metody budou využívány při zjištění rizika. 

Obrana před podnikatelským rizikem je ofenzivní řízení, které je spojeno podle Raise: 

1. dobrou volbou strategie podniku, 

2. silnými stránkami podniku, 

3. dosažením pružnosti. [19] 

Na obrázku číslo 6 jsem uvedla 7S faktorů, které charakterizují ofenzivní řízení. 

Uprostřed se nacházejí spolupracovníci, kteří se nebojí nasadit vlastní síly v zájmu 

podniku. Marketing musí mít blízko k zákazníkovi, zákazník je vždy mezi prvními třemi 

místy. Podnik se vyznačuje jednoduchou organizační strukturou a to tím, že má málo 

početnou administrativu a orientuje se na profesní místa se samostatnou tvořivou aktivitou. 

7S faktorů se také vyznačuje odbornou čistotou, která je zaměřena na držení se hesel  

a neunáhlovat se pouštěním do neznámých oblastí. Nejdůležitějším aktivem podniku jsou 

zaměstnanci, se kterými manažer musí neustále komunikovat a zaměstnanci se musí 

neustále vzdělávat. [19] 
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Obrázek - 6 7S faktorů [19] 

Monitoring 

Rizika nejsou izolovaná, ony jsou součastně na jednom nebo více aktivech. Více 

malých rizik, může vézt v závěrečném důsledku ke škodám jaké způsobuje jedno kritické 

riziko. Průzkum rizika se mění v čase, protože dochází ke změnám hodnot dopadu, 

pravděpodobnostem hrozby nebo míry zranitelnosti. A proto se musí rizika monitorovat. 

V praxi nejde všechna rizika součastně monitorovat. Měla by se vytvořit základní sada 

opatření, která poskytují dopovídající  úrovně ochrany. Sada opatření by se měla uskutečnit 

pokaždé a bez ohledu na současnou výši rizika. Podnik nesmí podléhat chybnému dojmu. 

Když hrozba a dopad momentálně nehrozí, nemusí se nasazovat žádné opatření. [1] 

Retence rizik  

Je to nejčastější metoda při řešení rizik. Retenze rizik se dělí na vědoma  

a nevědomá. Vědomé riziko je rozpoznatelné a nedochází k použití nástroje proti riziku. 

Jestliže je, riziko nerozpoznatelné mluvíme o riziku nevědomém. Dále se může dělit na 

riziko dobrovolné a nedobrovolné.  Dobrovolná retence rizik je rozpoznatelné riziko, 

které už nastalo a musí se přijat jeho ztráty. Nedobrovolné retence rizik jsou takové, které 

už nastaly, ale podnik o nich neví. Retence rizik je nejlepší metoda pro podnik, protože se 
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u ní rozhoduje, která rizika budou zadržena nebo redukovaná, a kterým rizikům je vhodné 

se vyhnout. Hlavním rozhodováním je, kolik má podnik financí pro tvorbu rezerv nebo jak 

je schopno unést ztrátu. [19] 

Redukce rizika 

Redukce rizika Rais dělí na dvě části: 

 metody odstraňující příčiny vzniku rizika, 

 metody snižující nepříznivé důsledky rizika. [19] 

U odstranění příčin vzniku rizika se metoda zabývá ochranným působením 

k odstranění nebo redukováním přítomných rizikových situací, například k přesunutí 

rizika. U metody snižující nepříznivé důsledky rizika se podnik nemůže riziku vyhnout,  

a proto se musí pojistit. [19] 

 

2.3.3 Způsoby zvládání rizik 

Do způsobů zvládání rizik jsem zařadila pojištění, tvorbu rezerv, outsourcing a plán 

zvládání rizik. 

Pojištění 

U pojištění jde hlavně pojistit zaměstnance a hmotný a nehmotný majetek, který je 

součástí podniku. Pojištění nesnižuje rizika, ale snižuje následky rizik. Pojištění má smysl 

pouze v případech, jestliže je pravděpodobnost výskytu rizik nízká, ale dopad pro podnik 

by byl kritický. [1] 

Smluvní pojištění platebních rizik je součástí „odškodnění v případě neplacení“. 

Úrokové pojišťovny pojistí dvě pojištěná rizika. První je platební neschopnost a druhé je 

platební nevůle. U platební neschopnosti je pojištěný klient povinen vést všechny kroky 

ke spuštění insolventního řízení, musí včas přihlásit pohledávky do insolventního řízení. 

Musí vykonat všechna opatření k tomu, aby byly škody co nejmenší. Platební nevůle se 

liší od platební neschopnosti v tom, že se nebádá po příčinách neplacení a taky se nemusí 

obstarat konkursní řízení. Pojistitel má povinnost vyplatit pojistné tehdy, není-li zboží 

splaceno po uplynulé dané lhůtě po splatnosti pohledávky. [9] 
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Další pojištění průmyslových a podnikatelských rizik: 

 pojištění hmotného i nehmotného majetku – pojištění živelné, technické, proti 

odcizení a dopravní, 

 pojištění odpovědnosti za škodu – zákonné pojištění (například pracovní úrazy 

nebo nemoc z povolání), povinné smluvní pojištění, 

 pojištěni právní ochrany, 

 pojištění finančních ztrát. [29] 

Tvorba rezerv 

Rezerva rizika má podobu dodatečných finančních, časových nebo jiných zdrojů, 

používají se až po spotřebování naplánovaných zdrojů. Rezerva je použita v projektu nad 

rámec základního plánu. Aby se mohla rezerva použit, musí ji schválit management 

podniku. Finanční rezervy se potřebují v případě větších nákladů pro projekt nebo 

k pokrytí přechodné nouzové hotovosti. Z projektových finančních rezerv se z pravidla 

určují očekávané hodnoty rizik. [12] 

Outsourcing 

Jedná se o transfer a sdílení podniku. Provoz podniku a s ním spojena rizika jsou 

transformována na specializovanou firmu. Například si podnik určí jiný podnik a pronajme 

si jeho výpočetní středisko, aby nemusel dávat mnohem víc financi do vlastního 

výpočetního střediska. Mohou tak společně sdílet rizika, například se může jednat  

o společné provozování výpočetního střediska mateřskou a dceřinou společností. U těchto 

metod ale dochází k druhovým rizikům. Každý podnik by si měl zvážit, jestli takové 

zvládání rizik je pro společnost skutečně to nejvhodnější. [1] 

Plán zvládání rizik 

Když se management seznámí s riziky a přiměřenými způsoby jejich zvládání, musí 

si rozhodnout, jak budou rizika zvládána a kdo bude zodpovídat za jejich zvládání. Plán 

musí sestavovat manažer, který řídí rizika a vrcholový management společnosti.  Určí se 

jednotliví manažeři, kteří budou zodpovědní za zvládání rizik a také musí splnit termín, do 

kdy budou rizika zvládnuta. Manažeři pak zpracují zvládání rizik do strategických, 

taktických a operativních plánů. [1] 



40 

 

3 Zhodnocení podnikatelských rizik 

 

 Malé podniky jsou většinou rodinného typu, o kterých si řada lidí myslí, že jsou 

ideálním modelem pro řízení podniku. Kladem rodinného podnikání je, že zaměstnávají 

členy rodiny. Tím pádem mají mezi sebou neformální vztahy a vytvářejí tak silnou firemní 

kulturu. Tyto podniky nemají cíl co nejrychleji zbohatnout, ale budují něco, co přetrvá  

i několik následujících generací. Záporem rodinného podnikání často bývá, že do vysokých 

funkcí tlačí člověka, který nemá k danému oboru vztah, potřebné schopnosti a znalosti. 

Rodinné podnikání bere rodině spoustu času, což mnohdy neprospívá vzájemným 

vztahům. Velice často se stává, že členové rodiny toho mají mnoho na starosti, začnou 

dělat chyby a tím vznikají rizika pro celý podnik. [30] 

 Jak u malých, středních tak i velkých podniků jsou určitá rizika. Taková rizika se 

musí umět předem odhadnout, někdy i vyčíslit. Respektování rizik podnikání je velmi 

důležité, aby podniky předešly bankrotu. Vysoká neúspěšnost podnikání je u zavádění 

nových výrobků čí služeb na trh. Taková neúspěšnost se pohybuje mezi 30-80%. Další 

neúspěšnost je při podnikovém výzkumu a vývoji. Nejčastěji se vyskytuje při základním  

a aplikovaném výzkumu. Z odborných analýz bylo zjištěno až 50% vynaložených nákladů 

na výzkum a vývoj výrobku, který na trh vůbec nedojde. Podnik tak zbytečně ztrácí 

finance. [33] 

Podnik si musí naplánovat všechny finance tak, aby omezil rizika na minimum. 

Hlavním cílem finančního plánování je zabezpečit plnění cílů podniku. Do dlouhodobých 

investičních projektů se obstarávají dlouhodobé finanční rozpočty. Do krátkodobých, což 

je jeden rok a kratší se obstarávají krátkodobé finanční rozpočty. U finančního plánování 

se rizika mohou projevovat: 

 při poklesu odbytu, zvětšující se zásoby neprodaných výrobků, 

 zdržování uhrazení závazků, 

 rostoucí ceny u vstupu, mzdy a úroků, 

 výroba klesne pod bod zvratu, začne se dotovat z vlastního kapitálu, 

 podnik se zadlužuje, a tudíž věřitelé nepůjčují a žádají konkurz. [21] 
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Hlavní opatření před rizikem: 

 snížit oběžný majetek (včas omezit výrobu, vymáhat nezaplacené pohledávky, 

zbavit se nepotřebných zásob) a získané peníze použít na oddlužení, 

 snížit stála aktiva (zredukovat investiční projekty, jestliže ztráty jsou nižší než 

odpisy - pokud jsou vyšší, musí se prodat nejméně používané stroje nebo 

pozemky), 

 oživit rentabilitu pro snížení nákladů (nepřijímat nové pracovníky, zredukovat 

pracovní dobu a co nejvíce snížit výdaje), 

 vypracovat plán znovuobnovení podniku a co nejrychleji jej realizovat (inovace 

výrobků a technologie). [21] 

 

Risk manažeři Allianz zjišťovali a zanalyzovali podnikatelská rizika, která nejvíce 

ohrožují podniky na celém světě a shodují se se studiemi i z České republiky. Na obrázku 

číslo 7 je rizikový barometr z deseti největšími podnikatelskými riziky. Tito manažeři 

provedli průzkum v úsecích řízení rizik, aby mohli identifikovat podnikatelská rizika nejen 

dnes, ale i v budoucnu. Na předních příčkách se umístily ekonomická rizika, přerušení 

podnikatelské činnosti a přírodní katastrofy. Tyto průzkumy manažeři dělají už od roku 

2003 a těch tří hrozeb se podniky nejvíce obávají i v roce 2012. [26]  

 

 

Obrázek – 7 Rizikový barometr [26] 
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Největším rizikem, jak ukázala studie, jsou rizika ekonomická. Tato rizika jsou 

spojena s ekonomickou situací (např. neustálé zvyšování cen zboží, ztráta klíčových trhů  

a výkyvy směnných kurzů). V současné době si každý uvědomuje hospodářská rizika. 

Hlavní ekonom skupiny Allianz, Dr. Michael Heise řekl: „Nervozita na finančních trzích 

nepřispívá důvěře v podnikání a hodnocení rizik se proto ještě více stává klíčovým prvkem 

všech našich osobních i obchodních rozhodnutí.“ [26]  

 

Většině rizik lze předcházet správným rozhodnutím a prováděním opatření. Než 

podnikatel začne podnikat, měl by si provést SWOT analýzu. U této analýzy zjistí své silné 

a slabé stránky, příležitosti na trhu a hrozby od konkurentů a trhu. SWOT analýzu je dobré 

provádět i v průběhu podnikání jak ze strany zákazníků, dodavatelů tak i odběratelů. 

Podnikatel může zjistit rozdíly například v silných a slabých stránkách a vytvořit strategie, 

se kterými může na trhu uspět. [33] 

Podnik si musí kontrolovat své odběratele, zda platí své závazky. Když odběratel 

nezaplatí včas, může to být tím, že jemu taky jeho zákazníci neplatí včas. Stane se z toho 

začarovaný kruh a můžou nastat nemalá rizika, která mají špatný vliv na vývoj podniku. 

Každý podnik musí mít klíčové odběratelé, kteří tvoří jádro hrubého zisku. Tito odběratelé 

musí být pod neustálým dohledem. Musí se hlídat jejich cash flow i jejich celková finanční 

situace. V této situaci se nejčastěji používá parettův diagram, je to diagram podle parettova 

principu (20:80). Rozdělí se odběratelé od dodavatelů. Platí, že 20% všech odběratelů 

vytváří 80% celkového příjmu. V dnešní době už to není 20:80 ale 10:90. [19] 

V době finanční krize se podnikatele více než kdy předtím zaměřují na podnikatelská 

rizika. Firmy na celém světě si uvědomují důležitost komplexní a důsledné strategie řízení 

rizik. Světoví analytici považují na základě průzkumu dopady úvěrové krize  

a celosvětovou recesi za nejzávažnější podnikatelská rizika v roce 2009. Byla významně 

přehodnocena i rizika týkající se poměru rozložení vlivu mezi zavedenými  

a rozvíjejícími se trhy. Technologický pokrok a rychlé změny vedou k tomu, že se tradiční 

obchodní modely stávají zastaralými a to nutí podniky změnit své strategie a struktury. 

[27] 

Žebříček 10 hlavních rizik v roce 2009: 

 1. úvěrová krize, 

 2. regulace a shoda se zákonnými požadavky, 

 3. prohlubující se recese, 
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 4. radikální ekologizace, 

 5. netradiční hráči (tato kategorie zahrnuje firmy vstupující na trh 

z příbuzných trhů nebo vzdálených lokací), 

 6. snižování nákladů, 

 7. využití talentu, 

 8. realizace aliancí a transakcí, 

 9. zastaralost obchodních modelů, 

 10. rizika ohrožující dobrou pověst. [27] 

Závěrem jsem chtěla říct, že když se podnik zastaví v růstu a nevíte jak dál, nesmíte 

ztrácet hlavu. Když se vedoucí podniku ocitne v této situaci, musí prokázat talent  

a schopnost. Ne nadarmo se na takovou pozici dostal. Musí mít vždy předběžně připravený 

plán, i když se rizika budou lišit. Nastává ekonomický propad, nepřichází modernizace  

a technologie postupuje pořád kupředu. Není možné, aby jeden člověk sledoval veškeré 

informace a každé riziko, které ohrožuje chod podniku. Proto by měl mít podnik více 

talentovaných zaměstnanců a spolu odvádět dobrou práci. Jestliže nastane to, že se něco 

pokazí, nejlépe je, se omluvit za chybu a napravit ji. Někdy nastanou chyby, za které 

nemohou, například porucha tiskárny při tištění projektu a jiné poruchy spojené 

s počítačem. Steve McKee říká: „Není to moje vina. Je to můj problém.“ Myslel to tak, že 

vedoucí podniku se nemají zabývat pocitem viny, protože tím ztrácejí čas, ale musí si 

nabourat svůj plán na jeden nebo dva dny a problém vyřešit.“ Není to vůbec snadné. 

Dokud se nesejdou týmy lidí, kteří jsou schopní toto riziko vyřešit, a podnik to nechává na 

jednom člověku, nic se nezlepší. Každý podnik by měl dbát na týmech, které si rozumí  

a nemají problém s komunikací, protože týmy mívají vzájemnou nedůvěru a nerespektují 

se. Proto se nemusejí shodnout na strategii a nemusí nic vyřešit. [13]                         
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ZÁVĚR 

Cílem Bakalářské práce bylo objasnit problematiku podnikatelských rizik především 

v malých a středních podnicích a jejich ochranu proti riziku. Chtěla bych také ukázat 

podnikatelům, jaké mohou dělat v podnikání chyby a jak je mohou řešit. 

Rizikové faktory jsou součástí každého podnikání. Pojem riziko spojujeme 

s negativními výsledky, ale mnoho podnikatelů v něm vidí příležitosti spojené se ziskem.  

Plnohodnotně se nezabývají riziky a to může být jeden z důvodů, proč některé podniky 

zaniknou nebo zbankrotují. Dalším důvodem je, že podnikatelé před vznikem podniku 

nemusí správně zhodnotit podnikatelský záměr a špatně určí důležitá kritéria, která vedou 

k pozdějšímu úspěchu. A to především výběrem špatné lokality, kde se může nacházet 

velká konkurence, mohou být závislí pouze na jednom předmětu podnikání, určená 

nesprávná cenová politika, podceňování plánování, inovace nebo špatné řízení zásob. 

Podnikatel investuje a doufá, že mu investice vynese zisk. Jestliže nevyjdou plány, 

investor utrpí ztrátu a to se nazývá riziko podnikání. Ztráty mohou být výrobní, technické, 

ekonomické, tržní nebo finanční. Mnohdy některá rizika podnikatel neovlivní, především 

politická, hospodářská, obchodní, vnitropolitická a situaci ve světě. Proto by se měl snažit 

být pružný na trhu a snižovat náklady na co nejmenší hodnotu. To znamená sledovat 

politické dění u nás i ve světě, snažit se expandovat do více trhů a neupnout se jen na jeden 

druh výrobku nebo služby. Častá chyba bývá právě v upnutí se na jeden výrobek nebo 

službu, kde může dojít k nedostatku poptávky a následně k prudkému snížení tržeb, což 

může vést k bankrotu nebo k úplnému zániku. Dále jsou ještě ovlivnitelná rizika 

podnikání, která může manažer sám snižovat nebo alespoň zčásti odstranit. Bohužel 

mnohdy podnikatelé přehlížejí tyto rizika, což jim může značně zkomplikovat situaci  

v podnikání. Nastává to především špatnou investicí většího množství základního kapitálu 

nebo velkou finanční půjčkou, kterou následně není podnik schopen splácet. Dále to 

mohou být velké nároky vrcholového manažera na nižší manažery, u kterých může nastat 

strach o své místo, a proto si nechce přidělávat problémy, tudíž ho neinformuje o některých 

problémech v podniku.  

Rizikovost dnešního podnikatelského prostředí podpořila hospodářská krize. 

V důsledku krize vzrostla rizika, která ohrožují podnikatelské subjekty. Přišla nová rizika  

i nové chápání rizik. Významnou součástí roste využití řízení rizik, které vyžaduje správné 
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vymezení rizik, hodnocení rizik a odpovídající metody a nástroje pro stanovení opatření, 

která vedou k omezení rizik. 

Nejdůležitější pro podnik jsou zákazníci a jejich vztah k nim, protože dlouhodobé 

vztahy jsou předpokladem zvyšování ziskovosti podniku. Podnik si musí umět udržet 

zákazníka tak, že pozná, co má pro něj nejvyšší hodnotu. Podnik také musí získávat nové 

zákazníky a to tím, že je lepší než konkurence. 

Řízení rizik zlepšuje znalost vedení podnikatelských subjektů o možných rizicích  

a jejich důsledcích. Dále se zlepšuje manažerské rozhodování o bezpečnostní situaci 

podniku, což umožňuje snížit náklady, které je potřeba vynaložit na řešení nepříznivých 

situací, do kterých se podnik může dostat. 

Malé a střední podniky čelí mnoha rizikům v různých oblastech, například 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro hodnocení rizik a zjištěni jejich příčin se 

používají metody, které se liší objektivitou, pracnosti a účelem. Odborně způsobila osoba 

nebo specializovaná firma určí, kterou metodu použít. Při postupu hodnocení rizik se 

provádí vymezení pracovního systému (například zařízení, prostory, technologie, 

zaměstnanci) a zpracovává se seznam činností (patří tam jednotlivé pracovní prostory, ve 

kterých jsou vykonávaný různé činnosti). V dalším kroku při hodnocení rizik se 

identifikují nebezpečí. Ke všem pracovním místům nebo činnostem se přiřadí riziko, které 

může nastat. Dále se stanoví a ocení rizika. Oceňovaná rizika se posuzují podle závažnosti 

možného poškození a pravděpodobnost, se kterou může dojít k poškození. Zhodnotíme 

rizika, která můžeme přijmout nebo nepřijmout, a jaká opatření musíme realizovat pro 

odstranění rizik nebo riziko zmírnit. Při odstranění nebo omezení rizik je nejúčinnější 

prevence změna technologií pracovního postupu. Důležité je, aby se riziko nepřeneslo 

jinam, kde by důsledky mohly být ještě závažnější. Nakonec se musí vykonávat pravidelné 

hodnocení rizik. Významem celého postupu je získat přehled o rizicích v podniku. Při 

zpracování hodnocení rizik se rizika rozloží v celém podniku a umožní tak vytipovat 

nejzávažnější rizika, na která by se měl podnikatel soustředit. Každý podnikatel by si měl 

opatřit prevenci rizik, která mají za cíl předcházet rizikům. Rizika by měl snižovat na 

přijatelnou úroveň a připravovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění. 

Bakalářská práce je pro mě přínosem v tom, že jsem se snažila pochopit tuto 

problematiku a informace, které jsem nabyla při jejím tvoření, budu moci využít 

v budoucím podnikání. 
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