
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anotace 

Tématem této bakalářské práce je problematika rizik v mezinárodním obchodu. Cílem práce 

je identifikovat pojem riziko, rozpoznat jej a vybrat vhodnou metodu pro jeho eliminaci. 

Práce je rozdělena to tří kapitol. První kapitola se zabývá pojmem riziko, jeho vznikem, 

základními definicemi, oblastmi působení rizika, managementem řízení rizika a významem 

v mezinárodním odchodě. Druhá kapitola je zaměřena na rozdělení rizik, jejich stručný popis 

a možnosti prevence proti nim. Třetí kapitola je věnována nejčastěji používaným metodám ke 

snižování rizika a situacím pro jejich nejvhodnější použití. 
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Annotation 

The topic of this thesis is the issue of risks in international trade. The aim is to identify the 

concept of risk, recognize it and choose an appropriate method for its elimination. This thesis 

is divided into three chapters. The first chapter deals with the concept of risk, and its origin, 

basic definitions, the effect of risk management, risk management and its significance in the 

international departure. The second chapter focuses on the distribution of risks, a brief 

description and prevention options against them. The third chapter is devoted to the most 

frequently used methods to reduce risks and situations to their best use. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou rizika v mezinárodním obchodu. Toto téma jsem 

si vybrala, protože je velice aktuální. Riziko je charakteristické pro každou oblast lidského 

života. Člověk se s ním setkává denně. Pojem riziko je definován různě, neexistuje pro něj 

žádná obecně uznávaná definice. Lze jej chápat jako odchylku, která může vést jak ke 

kladnému, tak i k zápornému výsledku. Převážně je však vnímáno jako možný negativní 

dopad. Obecně lze říci, že riziko je chápáno jako nejistota, nepředvídatelná událost či 

odchylka, která může způsobit ztrátu. Jelikož se rizikům zcela vyhnout nelze, je nutné s nimi 

dopředu počítat, předvídat je a naučit se je eliminovat.  

 V podnikání tomu není jinak, velikost rizika přímo ovlivňuje existenci firmy. Riziko 

v podnikatelském prostředí vyplývá z prudkých změn, kterými mohou být např. růst 

dynamiky vědecko-technického rozvoje, změna nabídky či poptávky po výrobcích a službách 

nebo měnící se působení konkurenčních sil. Předpokladem úspěšného podnikání je zvládání 

rizik, které je úlohou manažerských pracovníků. Důležitou součástí organizace je proto 

rizikový management, který se zabývá prevencí rizika, jeho řízením a eliminací pomocí 

nejrůznějších preventivních opatření, metod či nástrojů. Jeho úkolem je posoudit riziko a 

rozhodnout, zda jej firma může podstoupit.  

Většina podniků je v současné době zapojena do mezinárodního podnikání, které 

umožňuje firmám využívání nových, modernějších technologií. Tato globalizace však zvyšuje 

konkurenci. Chce-li podnik být úspěšný, je nutností určitá rizika podstupovat, neboť 

nevyužitá příležitost znamená ztrátu. Každá změna, kterou podnik v rámci hospodářské 

soutěže uskuteční, je doprovázena riziky. Pokud změna není provedena vhodným způsobem, 

úspěch se nedostaví. Proto se v této práci budu zabývat nejen teorií rizika, jeho historií, 

definicemi, ale také managementem rizik, dělením rizik a nakonec metodám snižování rizik 

v podnikatelském prostředí. 
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1 Riziko 

 Rizika, která podnikatele ohrožují, jsou velmi různorodá, přičemž některá lze předvídat 

a některá ne. Riziko každý jedinec chápe jinak, a proto si pro srovnání uvedeme několik druhů 

jeho definic podle vybraných autorů, kteří jeho význam vysvětlují různě. Riziko do značné 

míry ovlivňuje hospodaření podniku, proto lidé vyvíjejí snahu o jeho řízení, snižování či 

ovládání. Vznikají tedy různá specializovaná odvětví, zabývající se tímto problémem, jejichž 

účel a význam si podrobněji probereme v následujících podkapitolách. 

S rizikem se člověk setkává během svého osobního či pracovního života téměř každý 

den. Činnosti, které vykonává, jsou velmi rozmanité a někdy i protikladné. S těmito činnostmi 

jsou spjaty i jevy nazývané rizika.          [13] 

1.1 Historický vývoj 

Riziko je pojem historický, neboť se s ním lidská společnost setkává již odedávna. 

Tento výraz je odvozen z italského slova ,,risico“ což znamená úskalí. Z počátku byl jeho 

význam chápán jako nebezpečí či odvaha. Později bylo vnímáno jako možnost nějaké ztráty. 

V současné době je chápáno jako pravděpodobnost vzniku škody. Zpočátku bylo spjato s těmi 

lidskými činnostmi, které představovaly velké nebezpečí, především námořní plavby. Později 

začalo být spojováno i s činnostmi, pro něž bylo důležité rozhodování.      [14]  

V jiných publikacích se uvádí, že původ slova riziko je odvozeno buď z arabského slova 

,,risq“, nebo z latinského slova ,,riscum“. Arabské slovo má význam pozitivního a nahodilého 

výsledku, neboť označuje vše, co bylo dáno Bohem a co přináší zisk. Latinské slovo 

představuje nahodilou nepříznivou událost, tedy vztahuje se k pochybnosti. Do anglického 

jazyka se dostalo slovo ,,risk“ v 17. století a začalo se postupně používat u pojišťovacích 

transakcí. Význam rizika začal být chápán jako možnost výskytu negativních výsledků a 

velikosti jejich pravděpodobnosti.              [12] 

1.2 Možné definice rizika 

Riziko je chápáno každým člověkem odlišně, proto každá literatura uvádí trochu jiné 

definice. Pro srovnání jsem shrnula několik definicí od různých autorů.  
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Podle Tonyho Merny se riziko skládá ze 4 základních parametrů: „pravděpodobnosti 

výskytu, závažnosti dopadu, citlivosti na změnu, stupně vzájemné závislosti a z ostatních 

faktorů rizika.“            [12] 

Pro riziko existuje mnoho různých definicí, ale žádná z nich není obecně uznávaná. 

Obtížné definování rizika je způsobeno také tím, že je někdy chápáno z hlediska jeho dopadů, 

a někdy z hlediska faktorů, které tyto dopady vyvolávají. Podle Jiřího Hnilicy rozeznáváme 

riziko zaměřující se na negativní stránku, které lze chápat jako: 

 možnost vzniku ztráty; 

 možnost výskytu události, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce či 

organizace; 

 nebezpečí negativních odchylek od stanovených úrovní cílů jednotlivce či organizace. 

Jiří Hnilica dále představuje také i riziko z pozitivní stránky, které chápe jako: 

 variabilitu možných výsledků určitých procesů či aktivit; 

 možnosti odchylek (negativních i pozitivních) od výsledků očekávaných či 

plánovaných; 

 pravděpodobnost odlišných hodnot od očekávaných či plánovaných výsledků.      [5]  

 Hana Machková chápe riziko takto: „Riziko představuje možnost vzniku ztráty 

v důsledku nepředvídaných výdajů, nedosažené očekávaných výnosů, případně v důsledku 

zkázy hodnot, ale na druhé straně s sebou přináší i možnost dosažení vyšších výnosů nebo 

nižších nákladů ve srovnání s původním předpokladem.“       [11]  

D.W.Hubbard ve své publikaci popisuje „riziko za takový stav nejistoty, kdy některé události, 

které mohou nastat, představují ztrátu, katastrofu či jiný nepříznivý výsledek.“         [6] 

Další možné definice rizika uvádí Vladimír Smejkal: 

 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

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

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 
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 Střední hodnota ztrátové funkce. 

 Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.    [14] 

Jiné definice rizika představuje ve své publikaci Tichý Milík. Z těchto jsem vybrala pouze 

několik, podle nichž lze riziko chápáno jako: 

 nejistota vztahující se k újmě, 

 nejistota vztahující se v souvislosti s možným výskytem událostí, 

 nebezpečí psychické, fyzické nebo ekonomické újmy, 

 nebezpečí zvyšující četnost a závažnost ztrát, 

 pravděpodobnost vzniku příslušné újmy 

 kombinace pravděpodobnosti a škody               [17] 

1.3 Rizikový management 

Míra rizika znamená nepředvídatelnost odezvy na určitý podnět a souvisí se stupněm 

lidského poznání. Lidé se proto snaží věnovat riziku. Tyto přístupy se označují řízení rizika – 

risk management. Ve větších organizacích jsou již specializovaná pracoviště, zabývající se 

rizikovým managementem. Zde pracují specializovaní odborníci zabývající se měřením, 

předvídáním a prevencí proti vzniku rizika a dále pak snižováním jeho negativních důsledků.  

Měřením rizika se zabývají matematicko – statistické metody, které se snaží odhalovat 

budoucí situace a dávají nám doporučení k rozhodování.          [1] 

Rizikový management neustále analyzuje činnosti související s hospodařením podniku. 

Cílem těchto přístupů je zahrnutí projevů rizika do rozhodování v oblasti hospodaření dané 

organizace. Jde o takové jednání, které by mělo zabezpečovat aktiva podniku. Jeho snahou je 

zajistit bezpečnost při vynaložení přiměřených nákladů a dále také vytvoření dostatečných 

rezerv pro řešení případných krizových situací. Úkolem rizikového managementu je 

minimalizace ztrát vzniklých působením rizika. Eva Ducháčková definuje rizikový 

management jako komplex jednání, který směřuje k 

 nalezení a posouzení nejvýznamnějších rizik 

 posouzení jak s riziky naložit           
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Eva Ducháčková dále uvádí, že rizikový management je tvořen nejrůznějšími činnostmi, 

které rozděluje do jednotlivých fází. Jedná se přitom o stále se opakující proces. Uvádí zde 

rozdělení do třech fází: 

 identifikace rizika 

 ocenění a kvantifikace rizika 

 kontrola a financování rizik              [3] 

1.4 Riziko v obchodu 

Rizika jsou spjatá také s podnikáním, kde způsobují, že se předpokládaný výsledek 

hospodaření mění v důsledku působení mnoha faktorů od původně zamýšlených. Některá jsou 

typická pouze pro dané odvětví a jiná se vyskytují napříč různými obory. Rizika působící 

pouze negativně, např. riziko při přepravování zboží, nazýváme čistá rizika. Může však také 

dojít k tomu, že výsledky budou příznivější, než byly očekávány. Tato rizika, která mohou 

působit jak negativně (např. rizika spojená s přepravou zboží), tak i pozitivně (např. kurzová 

rizika) jsou nazývána spekulativní rizika.            [10] 

Riziko vyjadřují pojmy nutnost a nahodilost, neboť nelze předvídat průběh 

ekonomických procesů ani jejich výsledky a je součástí každého obchodu. Často je 

definováno jako možnost vzniku nějaké ztráty.          [14]  

Riziko se snižuje nebo zvyšuje v závislosti na vývoji podmínek. Nepředvídatelným 

faktorem, který ve velké míře ovlivňuje hospodaření v zemědělství, stavebnictví, apod., je 

počasí. Náhodný charakter mají dále také vědecké výzkumy, které ovlivňují rychlost 

zastarávání technologií.               [1]  

Nepodstupovat riziko není možné, neboť riziko k obchodu patří. Lze jej pouze snížit, 

nebo rozčlenit mezi různé subjekty. Vyhýbání se riziku, znamená nevyužívání 

podnikatelských činností, což působí nepříznivě na výsledek hospodaření. Důležitou součástí 

podnikání je ekonomické rozhodování, jehož součástí je zkoumání, odhalování a hodnocení 

rizik s obchodem spojených. S rostoucí dynamikou ekonomického vývoje roste i rizikovost 

podnikání.               [11]  

Eva Černohlávková vzhledem ke vztahu podniku k riziku uvádí tyto 4 druhy rizik: 

 riziko, které musíme podstoupit, protože patří k povaze podniku, 
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 riziko, které si můžeme dovolit, 

 riziko, které si nemůžeme dovolit, 

 riziko, které si nemůžeme dovolit nepodstoupit          [1] 

1.5 Technologické riziko 

Při vytváření analýzy rizik je velice důležité mít patřičné znalosti o technologii 

využívané v dané organizaci a také o prostředí tohoto podniku. Analýza zkoumá, jaké možné 

technologické havárie mohou nastat, popisuje jejich případné následky a způsoby řešení. 

Vladimír Smejkal ve své publikaci uvádí tyto metody pro analýzy rizik: 

 Metoda PHA (předběžné posouzení nebezpečí) se využívá ve fázi návrhů a vývoje, se 

snahou zjistit charakter a pravděpodobnost možného rizika. 

 Metoda What if? (Co když?) využívá brainstormingu, popisuje riziková místa systému a 

identifikuje prvky pro metody FMEA a FTA. 

 Metoda FMEA (analýza způsobů poškození a účinků) prověřuje všechny možné příčiny 

selhání jednotlivých prvků zařízení. 

 Metoda FTA (analýza stromu poruch) používá se při vzniku poruchy a snaží se zjistit 

primární příčiny. 

 Metoda ETA (analýza stromu událostí) pracuje se zjištěnou poruchou a vyhledává 

sekvence událostí. 

 Metoda HAZOP (riziková a operační analýza) rozšiřuje metodu FMEA a zahrnuje  

příčiny i důsledky rizikových situací. 

 Metoda CPQRA (kvantitativní posouzení rizika chemického procesu) nejpropracovanější 

metoda, která zahrnuje komplexní bezpečnostní studii.           [14]                                                                        

1.6 Pojistné riziko 

Riziko je v oblasti pojistné teorie a praxe specificky definováno a má zvláštní význam. 

Jako nástroj pro minimalizaci a krytí ztrát vzniklých realizováním rizika bylo zavedeno 

pojištění. Riziko můžeme chápat jako nejistotu, kterou lze kvantifikovat za pomoci 

pravděpodobnosti, na rozdíl od pravé nejistoty, kterou kvantifikovat není možné. Riziko je 

možno popsat využitím pravděpodobnosti. U pravé nejistoty není možno specifikovat 

rozdělení pravděpodobnosti. Rozlišujeme nejistotu částečnou, kdy známe jen některé 
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parametry, a úplnou, kdy informace neznáme. Pojištění je možné uplatnit pouze u čistého 

rizika, nikoliv u spekulativního.               [3] 

Hlavním důvodem pro uzavření pojistné smlouvy je získání financí v případě vzniklé 

škody. Dále je pojištění velmi významné pro zvyšování reputace firmy, neboť se k němu 

přihlíží i při vytváření žebříčku nejobdivovanějších firem. Je důležité také pro zajišťování 

klidného průběhu při vytváření nových projektů. Náklady vynakládané na riziko lze rozdělit 

na evidentní a skryté. Do skupiny evidentních nákladů patří pojistné náklady, finance 

vynaložené na vytváření preventivních opatření a jejich udržování. Šetření na těchto 

nákladech se však nevyplácí, neboť se časem projeví na zvýšených skrytých nákladech, které 

zahrnují ztráty na poškození strojů, zařízení, výrobků či výpadku produkce.         [7] 

Pojistitel na sebe bere odpovědnost a zavazuje se ke krytí škod způsobených těmito 

čistými riziky. Z toho důvodu se snaží zkoumat vlastnosti a zákonitosti. U čistého rizika tedy 

rozlišujeme objektivní a subjektivní riziko. Objektivní riziko není závislé na lidech, zatímco 

subjektivní riziko se odvíjí od lidských činností. Hranice mezi těmito riziky však není přesná. 

Mezi subjektivní rizika se řadí i tzv. morální riziko, které lze chápat jako změnu 

pravděpodobnosti vzniku škody působením rizika po uzavření pojistné smlouvy. Z toho 

vyplývá, že morální riziko je spojeno s pojišťovacími podvody. Podle Evy Ducháčkové lze 

rizika dále členit dle příčiny jejich vzniku na: 

 rizika přírodní 

 rizika vyvolaná lidským faktorem:  

o rizika technická 

o rizika vyvolaná lidmi                        [3] 

Pojistit není možné to, co zcela jistě nastane, tedy nejedná se o nahodilou událost, např. 

úmyslnou škodu, opotřebení věci. Jediná výjimka, která nastane u každého, ale přitom lze 

pojistit je smrt, neboť se odvíjí od náhodného okamžiku. ,,Pojistné riziko je vždy vymezeno 

rámcem pojistného práva, je uvedena časová platnost pojištění – pojistná doba a místní 

vymezení.“ Právní vztah mezi klientem a pojišťovnou udává pojistná smlouva, na jejímž 

základě vzniká pojištění. Jedná-li se o pojištění delší než jeden rok, musí mít písemnou 

podobu.                 [2] 
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1.7 Úroveň rizika 

Úroveň rizika je dána cenou aktiva, jeho zranitelností a velikostí hrozby. Velikost 

úrovně rizika se zvyšuje se zvyšující se hrozbou, cenou aktiva a zranitelností. Snížit riziko lze 

pouze použitím různých protiopatření. Platí však, že náklady na ně vynaložené by neměly 

převyšovat cenu aktiva nebo možných škod. Dále se určuje referenční úroveň rizika, která 

stanovuje hranici mezi zbytkovým rizikem a rizikem větším. Pod touto úrovní se protiopatření 

nepoužívají, neboť se jedná pouze o zbytkové riziko. Velikost tohoto rizika je zanedbatelná.

              [14] 

1.8 Rizikové jevy 

Součástí každého rozhodnutí je možné riziko, které lze snížit vhodným řízením 

managementu. Existují rizika, která se pravidelně opakují nebo vznikají náhodně. Podle toho 

rozeznáváme rizika očekávaná a nepředvídatelná. Vznik rizika nejvíce ovlivňuje malé 

podniky, u nichž to může vyvolat i zánik. Velké podniky jsou vůči rizikům odolnější.  

V souvislosti s rizikem se setkáváme s pojmem hazard. Jedná se o nepřiměřené a 

dostatečně neuvážené činnosti, které mohou způsobit škodu.         [13] 

Uplatňování rizika probíhá v těchto etapách: 

 Hrozba působí na nejslabší článek určité organizace, překonává protiopatření a jejím 

výsledkem je vznik škody. 

 Dochází k aktivování hrozby vůči organizaci, která je sice zranitelná, ale je chráněna 

skupinou protiopatření. 

 Protiopatření působí vůči hrozbám a snižují jejich následky nebo je zcela odvrátí. 

 Cílem hrozby je působení na nejslabší článek organizace, avšak pro zahájení své 

působnosti potřebuje vytvořit určité podmínky.          [14] 

Rozeznáváme nejrůznější zdroje rizika, které musí podnik zvážit, dříve než uskuteční 

nějaké rozhodní. U těchto zdrojů provádí organizace velice důležitou identifikaci, analýzu a 

odezvu. Zdrojem rizika může být různorodý činitel, který může ovlivňovat výkonnost 

organizace. Nastavování cílů projektu určuje úroveň podstupovaného rizika. Nevhodně 

zvolené cíle jsou zpravidla zdrojem rizika, např. jsou- li cíle napjaté při časovém nastavení 

cílů s nedostatkem zdrojů, je jejich dosažení méně pravděpodobné a nákladnější. Strategie pro 
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řízení rizika je vždy součástí strategie pro řízení či plnění cílů. Pro správné řízení rizika je 

v pracovním týmu důležitá vysoká morálka.          [12] 

1.9 Protiopatření 

Jedná se o postup či proces, který je realizován z důvodu eliminace hrozby. Jeho cílem 

je prevence proti vzniku škody nebo snížení jejich případných následků. Protiopatření jsou 

vyjadřována efektivitou a náklady. Efektivita udává do jaké míry protiopatření sníží hrozbu. 

Náklady zahrnují veškeré vydané finance související s pořízením, zaváděním i provozem 

protiopatření. Cílem je nalezení optimálního protiopatření, které bude co nejúčinnější při 

vynaložení co nejnižších nákladů.             [14] 

1.10 Řízení rizik 

Řízení rizika lze chápat jako skupinu činností vykonávanou jednotlivci či korporací 

s cílem snížit riziko. Zabývá se jak pojistitelnými, tak nepojistitelnými riziky a tvoří 

organizovaný proces, jehož snahou je optimálně eliminovat riziko. Řízení rizika je obsaženo 

v plánovacím cyklu firmy. Podle Smithe proces řízení rizika zahrnuje: 

 identifikaci rizik nebo nejistot, 

 analýzu důsledků, 

 odezvu pro minimalizaci rizika, 

 přidělení vhodných eventualit                                 [15] 

Řízení rizik je velice důležitou součástí v uskutečňování obchodu jednotlivých firem. 

Zahrnuje vytváření preventivních opatření a identifikaci rizik souvisejících s vývozem do 

zahraničí. Důležitou fází při řízení rizik je volba optimálního řešení, které se odvozuje na 

základě analýzy úrovně rizika, nákladů spojených se snižováním rizika a důsledcích 

zvoleného rozhodnutí. Řízení rizika tedy funguje na základě zpětné vazby. Velice často však 

daná organizace nemá k dispozici takto ucelené informace a je tedy těžké odhadnout vliv a 

význam jednotlivých rizikových faktorů. V tomto případě se využívá rozhodování za neúplné 

informace – fuzzy. Konečným výsledkem všech etap řízení je rozhodnutí. Je-li úroveň rizika 

velká, je nutno zastavit proces a hledat možnosti jeho snížení. Je-li jeho úroveň přijatelná, ale 

přesto významná je nutno vypracovat preventivní opatření. Pro rizika, která nelze dále 

snížit, tedy zbytková rizika, se zpracovávají krizové plány.         [22] 
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Milík Tichý rozeznává řízení rizik na: 

 spontánní nebo intuitivní – při tomto rozhodování neexistuje žádný postup řízení, 

člověk se rozhoduje spontánně a velice rychle. 

 systematické nebo organizované – rozhodování se odvíjí od předem daného 

programu.                              [17] 

Analýza rizik je podle Miroslava Svatoše rozdělena na dvě etapy: 

 rizika před dodávkou – v této fázi je největším rizikem vznik ztráty v důsledku 

nedokončení výroby z důvodů vztahujících se k zahraničnímu obchodnímu partnerovi, 

např. jeho odstoupení od smlouvy. 

 rizika po dodání – v této fázi se nejčastěji setkáváme s platebním rizikem. Další 

ztráty může způsobit neodebrání zboží obchodním partnerem či kurzové riziko 

v závislosti na pohybu kurzu.               [16] 

Milík Tichý konstatuje, že analýza rizika se dá rozdělit na dva základní případy: 

 apriorní analýza - předmětem této analýzy je jev, který je skutečný, jehož povahu 

známe, neboť již někdy v minulosti nastal. 

 aposteriorní analýza – předmětem této analýzy je jev, který ještě nenastal, ale 

odhaduje se, že by mohl v budoucnu nastat.                    [17] 

Analýza rizika se využívá již po několik desetiletí v nejrůznějších oborech a je důležitou 

součástí některých hlavních rozhodnutí nebo investic. Vedení organizace se angažuje do 

tohoto řízení a vyžaduje, aby byla identifikovaná možná rizika plánovaných investic a 

navrhnuty způsoby jejich řešení. Analýza nemá žádnou přesně stanovenou normu, podle níž 

by bylo možno řídit postup.            

Tony Merna uvádí podle systému PMBOK (1996) jednoduché a stručné představení 

procesu řízení :  

 identifikace rizika 

 kvantifikace rizika a analýza 

 odezva na riziko             [12] 
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Identifikace rizik 

 Tato fáze zahrnuje určování, s jakou pravděpodobností ovlivní zjištěné riziko daný 

projekt. Identifikace zpravidla zahrnuje jak interní, tak externí rizika. Jde o velice důležitý 

krok v počáteční etapě ohodnocování projektu, který by měl předcházet analýzu rizik, pro níž 

je velice podstatný. Pomocí identifikace se stanoví, která rizika pravděpodobně ovlivní 

projekt. Jejím účelem je vytvořit základy pro řízení projektu, zajistit důležité informace pro 

analyzování a identifikovat komponenty a rizika projektu.        [12] 

 Při tvorbě identifikace analytik uplatňuje inženýrský i ekonomický důvtip a 

zkušenosti. Musí se vcítit do situace všech osob spjatých s prověřovaným projektem. Analytik 

potřebuje znát prostředí, kde bude proces probíhat a nároky, které na něj budou kladeny. Jeho 

cílem je identifikovat reálná nebezpečí. Velice důležité je pochopit příčiny vzniku minulých 

nebezpečí, aby bylo snazší se vyznat v budoucnosti.        [17] 

Kvantifikace a analýza rizik 

 V této etapě dochází k vyhodnocování rizik. Hlavním výstupem bývá zpravidla 

seznam rizikových oblastí a možných ohrožení, které je nutno sledovat. Součástí kvantifikace 

a analýzy je také dokumentace zdrojů rizik. Cílem této etapy je určit rovnováhu mezi rizikem 

a příležitostmi. Pro kvantifikaci a analýzu rizik se využívají dva druhy metod. Jedná se o 

kvantitativní analýzu rizika a kvalitativní analýzu rizika. Kvantitativní analýza využívá 

počítačových modelů, které pracují se statistickými údaji. Kvalitativní analýza je založena na 

vytváření seznamu rizik s jejich pravděpodobnými výstupy. Tato analýza pomáhá analytikům 

pochopit riziko.            

Odezva na riziko 

 V této fázi dochází k definování kroků, které mají vést ke zlepšení příležitosti a 

odezvy na riziko.              [12] 

1.11 Rizika v zahraničních aktivitách 

Tato rizika úzce souvisejí s rozdíly mezi jednotlivými zúčastněnými zeměmi, např. 

ekonomické, sociální, kulturní nebo politické podmínky. Zahraniční podnikání však má i svou 

pozitivní stránku. Jestliže podnik dodává své výrobky nejen na domácí trh, ale vyváží je i na 
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několik zahraničních trhů, rozděluje riziko mezi jednotlivé trhy, protože jejich vývoj bývá 

odlišný.              [21] 

Podle typu zahraničních aktivit, které daná firma vede, se rozlišují jednotlivá rizika. 

Pokud je podnik orientován na dovoz a vývoz, je vystaven riziku přepravnímu, obchodně-

politickému, aj. Největší riziko s sebou nesou investice v zahraničí, které se odvíjejí od 

podnikatelského prostředí dané země.            [1] 

V posledních desetiletích došlo ke zhoršení podnikatelského rizika v globálním měřítku 

v důsledku dynamického rozvoje. To vyvolalo také změny v oblasti přístupů k jednotlivým 

rizikům. Došlo k odklonu od pasivního řízení rizik (zaměřeno převážně na pojišťování rizik) 

k aktivnímu zvládání rizikových jevů vhodným rozhodováním o důležitých otázkách rozvoje 

podniku.               [4] 

Rizikovost podnik uvažuje ve většině rozhodování a podle Hany Machkové jde o 

otázky: 

 výběr vhodných trhů pro působení dané organizace  

 výběr vhodných ekonomických vazeb organizace při uskutečňování zahraničního 

obchodu   

 výběr vhodných obchodních partnerů a metod pro obchodování  

 výběr vhodné měny pro obchodování           [11] 

Firma se snaží využívat veškeré znalosti, dovednosti a dostupné nástroje pro řízení 

rizik. Velikost rizika firma zvažuje u důležitých rozhodnutí v rámci zahraniční politiky, která 

musí velice rychle reagovat na neustálé změny a minimalizovat tak možné ztráty.    [21] 

Tvorba zahraniční politiky by měla zahrnovat: 

 opatření realizovaná podnikem k předcházení vzniku možných rizik, aby tato rizikovost 

byla minimalizována 

 rozhodnutí o výběru nejvhodnějších metod ke snižování vybraných rizik  

 stanovení rizik, která podnik podstoupí                            [11] 
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2 Rozdělení rizik 

V následující kapitole si představíme, s jakými riziky se můžeme setkat a jak je lze 

členit. Pro hlubší rozbor uvádím několik vybraných typů rizik, se kterými se firmy 

v mezinárodním obchodě setkávají nejčastěji. 

Rozdělení rizik do skupin je velice obtížné, neboť používané pojmy nejsou jednoznačné 

ani ustálené. Pro dělení rizik se využívá množství různých kriterií, např. měřitelnost, vliv na 

výsledek, příčiny vzniku, oblast rozhodování, atd.         [10] 

Rizika můžeme dělit podle sféry jejich působení a to na všeobecná a specifická. 

Všeobecná rizika působí na celou společnost a ekonomiku, zatímco specifická rizika působí 

pouze v určitém oboru podnikání, např. rizika stavebnictví či rizika v námořní dopravě.   

Dále lze rizika rozdělit podle jejich vlivu na výsledek na rizika čistá a spekulativní. 

Čistá rizika působí na výsledek pouze negativně, tzn. dochází pouze ke zhoršování 

předpokládaného výsledku. Rizika spekulativní mohou vést jak k pozitivnímu, tak 

k negativnímu působení na výsledek, tzn. může dojít i k lepším výsledkům, než bylo 

předpokládáno.                 [1] 

Rozeznáváme také rizika hmotná a nehmotná. Hmotné riziko můžeme nějakým 

způsobem měřit, zatímco nehmotné riziko souvisí s duševní činností, proto bývá někdy 

nazýváno jako psychologické riziko. V oblasti strategického rozhodování se uplatňuje 

strategické riziko a v oblasti operačního rozhodování je uplatňováno riziko operační. Pokud 

riziko nedokážeme číselně vyjádřit a jsme schopni pouze říci, že existuje nebo neexistuje, pak 

hovoříme o odhadovaném riziku. Jedná se tedy pouze o nebezpečí, nikoliv o riziko.   [17] 

Je možné klasifikovat riziko také na systematické a nesystematické. Systematické 

riziko vzniká na základě působení společného faktoru a uplatňuje se ve všech hospodářských 

jednotkách v různé míře. Zdrojem tohoto rizika mohou být např. celkové změny trhu, změny 

peněžní a rozpočtové politiky, aj. Toto riziko proto bývá označováno jako tržní. 

Nesystematické riziko (jedinečné) je riziko, které je typické pro jedinečné aktivity dané firmy. 

Zdrojem tohoto rizika může být například selhání významného subdodavatele. Rizika dále 

můžeme členit na vnitřní a vnější. Vnitřní rizika se odvíjejí od faktorů uvnitř firmy, zatímco 

vnější rizika jsou odvíjena od podnikatelského okolí. Riziko, které můžeme snížit či oslabit, 
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se označuje jako ovlivnitelné riziko. Jeho opakem je neovlivnitelné riziko, kde není možno 

působit na jeho příčiny.              [5] 

Jednotlivé druhy rizik mají mezi sebou vzájemné vazby a mohou se vyskytovat 

současně. Snaha o snížení jednoho rizika může vyvolat zvýšení rizika druhého.     [10] 

V rámci firmy a jejich možných ztrát rozlišujeme rizika na výrobní, technologická, 

ekonomická, tržní a inflační. Ztráty způsobené jednotlivými riziky mohou ovlivnit řízení 

firmy a její činnosti. Firmy se často setkávají s riziky spojenými s investičním rozhodováním, 

mezi něž patří politická rizika, která jsou důsledkem politické nestability. Některá rizika 

zařazujeme do skupiny neovlivnitelných rizik (obchodní, politická, hospodářská, fiskální a 

jiná opatření státu, vlivy globální ekonomiky, apod.) Jiná rizika, zařazená do skupiny 

ovlivnitelných rizik, může manager svým řízením snížit.       [14] 

Rizika lze dále rozdělovat na základě různých pohledů. Podle Evy Černohlávkové je 

možno členit rizika podle příčin vzniku na rizika inflační, tržní, kurzová, cenová, 

obchodněpolitická, politická, atd. Dále se můžou rozdělovat podle procesů, ve kterých se 

rizika projevují a to na obchodní, přepravní, úvěrová, investiční a další. Riziko lze také 

přiřadit k nějakému subjektu, jako součást jeho možného selhání. Do této skupiny patří např. 

riziko banky či riziko klienta.             [1] 

Při uskutečňování zahraničního obchodu se firmy setkávají s různými druhy rizik, 

s nimiž se musejí vypořádat. V následující části si postupně rozdělíme a definujeme hlavní 

typy rizik.  U každého rizika si ukážeme jakým, způsobem ohrožují podniky zabývající se 

mezinárodním obchodem. Představíme si také možnosti preventivní ochrany proti 

jednotlivým rizikům a nejčastěji využívané postupy či nástroje pro snížení jejich negativního 

vlivu. Jako nejčastější typy rizik, se kterými se podniky setkávají, jsem zvolila následující: 

 rizika tržní, 

 rizika komerční, 

 rizika přepravní, 

 rizika teritoriální, 

 rizika kurzová  

 rizika odpovědnosti za výrobek              
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2.1 Rizika tržní 

Tržní riziko podstupuje každý podnikatelský subjekt. Toto riziko vychází ze změn 

tržních podmínek, které mohou být způsobené různými příčinami, např. změnou ve vztahu 

nabídky a poptávky po určitém zboží, změnou prodejní či nákupní politiky, změnou 

technologie, atd. Na jejich základě podnik nedosáhne předpokládaného výsledku či utrpí 

ztrátu. Změna tržních podmínek může vést také k příznivějším výsledkům, než byly 

předpokládány.             [11] 

Podniky vnímají toto riziko nejvíce u dodávek s delším výrobním a obchodním cyklem. 

Toto riziko vzniká v období mezi uzavřením smlouvy a plněním jejich podmínek. V závislosti 

na tržních změnách si podniky často sjednávají pohyblivou cenu. Obchodní partneři se 

domlouvají na výši kupní ceny v závislosti na burzovních cenách. U obchodů s delším 

obchodním cyklem se pohyb nákladů zajišťuje zpravidla klouzavými cenovými doložkami, 

které mohou být jednostranné či dvoustranné. Jednostranné se orientují pouze na vzestup 

nákladů, zatímco dvoustranné jsou zaměřeny na zvýšení i snížení nákladů. Pohyb ceny je pak 

odvozen od změny nákladů.             [10] 

Dodavatel se před rizikem zvýšení nákladů může zajistit také použitím burzovních 

cenových transakcí. U tohoto způsobu zajištění lze použít buď efektivní termínovaný nákup 

nebo tzv. hedžovou (zajišťovací) transakci. Toto opatření organizaci sice nezajišťuje lepší 

výsledky, než byly předpokládány, ale zajišťuje kalkulační jistotu a tím jej chrání před 

případnými nepříznivými vlivy tržních změn.           [4] 

Občas se při uskutečňování obchodu uplatňuje pouze dohoda o tom, že při významné 

změně nákladů bude znovu projednána cena a její výše upravena podle potřeb. Tento způsob 

se však využívá pouze vyjímečně u dlouhodobých a seriózních obchodních partnerů.    [10] 

Josef Jílek ve své publikaci rozděluje tržní riziko na čtyři základní kategorie: 

 úrokové riziko, které je rizikem ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové míry, 

 akciové riziko, což je riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií, 

 komoditní riziko, což je riziko ze ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit  

 měnové (devizové) riziko, které je rizikem ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na 

měnové kurzy                                  
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Dále Josef jílek uvádí dvě vedlejší kategorie tržního rizika: 

 korelační (bazické) riziko, což je riziko ze ztráty z porušení historické korelace mezi 

rizikovými kategoriemi, nástroji, produkty, měnami a trhy. 

 riziko úvěrového rozpětí, což je riziko ztráty ze změn rozpětí u cenných papírů různého 

úvěrového hodnocení.                           [9] 

2.2 Komerční rizika 

Tato rizika vznikají nesplněním závazků obchodním partnerem. Na zahraničním trhu je 

jejich působení několikrát vyšší vzhledem k právním a ekonomickým rozdílům těchto trhů. 

Tato rizikovost může vést k negativnímu ovlivňování výsledku v obchodu.     [11] 

František Janatka definuje komerční rizika jako možnost vzniku ztrát, které mohou 

nastat při komerční činnosti spojené s vývozními a dovozními operacemi, a to nejen 

operacemi se zbožím, ale i se souvisejícími službami. Tato rizika vyplývají i z činností, které 

obchodu předcházejí. Komerční rizika by se měla posuzovat komplexně, neboť se některá 

z nich doplňují či vyskytují současně.            [8] 

Hana Machková uvádí, že tato rizikovost se projevuje nejčastěji v těchto formách: 

 odstoupení obchodního partnera od kontraktu, 

 nesplnění, či vadné plnění kontraktu dodavatelem, 

 bezdůvodné nepřevzetí kontraktu dodavatelem, 

 platební nevůle dlužníka, 

 platební neschopnost dlužníka.         [11] 

Toto riziko lze předcházet volbou vhodných obchodních partnerů, důkladným právním 

zajišťováním obchodních vztahů, volbou nejméně rizikových platebních podmínek a 

pojištěním.                 

Odstoupení obchodního partnera od kontraktu může zasáhnout jak dodavatele, tak 

i odběratele. Dodavatel se proti tomuto zajišťuje úplnou platbou předem nebo akontací. 

Odběratel může využít bankovní záruky za řádné provedení kontraktu. 
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Neplnění kontraktu dodavatelem či vadné plnění kontraktu způsobuje škodu 

kupujícímu. Jako prevence kupujícímu slouží výběr vhodného dodavatele a hodnocení jeho 

spolehlivosti. Pro snížení rizika lze využít bankovní záruky na řádné provedení kontraktu. 

Nepřevzetí zboží odběratelem bývá zapříčiněno sjednaným způsobem platby. Toto 

riziko může dodavateli způsobit škody v podobě zvýšených nákladů na dopravu a skladování 

zboží, prodejem zboží odběrateli za nižší cenu, apod. 

Riziko platební nevůle dlužníka hrozí prodávajícímu u úvěrových platebních 

podmínek. Toto riziko je odvíjeno od volby obchodního partnera, platebních podmínek a 

způsob zajištění úvěrového vztahu. K zajišťování se používá bankovních instrumentů. 

Riziko platební neschopnosti dlužníka je způsobeno zhoršením finanční situace 

dlužníka, který není schopen plnit své závazky. Pro zajištění toho rizika se často využívá 

pojištění platební neschopnosti. V tomto případě může dodavatel utrpět škodu i v případě, kdy 

zboží ještě nedodal, ale již vynaložil náklady na jeho výrobu. To může u větších hodnot vést 

k finanční nestabilitě firmy a k druhotné platební neschopnosti. U platební nevůle a 

neschopnosti bývá nejúčinnější využit služeb finančních institucí, hlavně úvěrových 

pojišťoven, institucí poskytujících faktoring nebo forfaiting.       [10] 

Podle Františka Janatky jsou komerční rizika: 

 rizika související s výrobou zboží, jeho balením a označováním, zejména pro vývoz, 

 rizika spojená s prodejem zboží a jeho dodáním, tedy rizika vysloveně obchodní, 

 chyby a nedostatky při sjednávání kupní smlouvy a z toho vyplývající rizika, 

 rizika obchodního partnera, 

 teritoriální rizika, včetně rizik politických, 

 platební rizika, včetně kurzových, 

 rizika související s odpovědností za výrobek, 

 rizika specifická, která nelze předvídat, ale proti nimž se lze alespoň částečně chránit. 

               [8] 

Eva Černohlávková konstatuje, že intenzita dopadu těchto rizik na hospodářské 

výsledky firem je dána především dvěma faktory: 

 spolehlivostí obchodního partnera 
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 kvalitou právního zajištění daného závazkového vztahu 

Prevence je uplatňována v podobě neustálého zjišťování informací o účastnících trhu. 

K tomuto účelu slouží informační a poradenské služby bank, ratingových agentur, 

informačních kanceláří apod.             [1] 

2.3 Přepravní rizika 

Nezbytnou a velmi důležitou součástí každého jednání je v dnešní době volba vhodné 

dopravní cesty a dopravního prostředku. Tato rozhodnutí jsou pro obchodníky velmi náročná. 

Jednou z možností je využití vlastních dopravních prostředků, což však není příliš efektivní. 

V současné době dochází k neustálému prověřování přepravních možností. To vyvolává 

potřebu obchodníka mít k dispozici profesionálního partnera, kterým je zasílatel. Ten vytváří 

spojovací článek mezi obchodníkem a dopravcem, přičemž hájí zájmy obchodníka.      [8] 

Přepravní rizika jsou součástí obchodu s hmotným zbožím. Ke ztrátě nebo poškození 

zboží může dojít při přepravě, Škodu utrpí ten, kdo v danou dobu nese odpovědnost za riziko. 

Zpravidla to bývá prodávající nebo kupující. Riziko však může nést také dopravce nebo 

speditér, kteří na sebe přebírají riziko během přepravy. Prevencí je jasné stanovení okamžiku 

přenosu rizika z prodávajícího na kupujícího a volba spolehlivého dopravce. Při 

uskutečňování mezinárodního obchodu se často jako ochrana proti riziku volí pojištění. 

Důležité je věnovat dostatečnou pozornost, při uzavírání pojistných smluv.     [11] 

2.4 Teritoriální rizika 

Teritoriální rizika se odvíjejí od nestability politického systému v dané zemi, mohou 

však být způsobeny i přírodní katastrofou, administrativními opatřeními, embargem, apod. 

Lze je proto jen obtížně předvídat. Působí negativně na hospodářskou spolupráci s danou 

zemí a vedou k následným škodám.             [1] 

Nejvíce se projevují politická rizika, která mohou vést k nečekanému přerušení 

hospodářské spolupráce. Velice intenzivní je riziko v hospodářských vztazích se zeměmi 

politicky nestabilními. Často se využívá administrativních opatření, pokud jsou určité země 

ekonomicky nestabilní. Toto opatření může být např. zákaz dovozu či vývozu. Velmi 

významně se tato rizika projevují u mezinárodních úvěrových vztahů a přímých zahraničních 

investic.              [10] 
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Nejlepším preventivním opatřením je sběr informací o jednotlivých zemích. Zdroje 

těchto informací mohou být různé, např. statistické podklady, zprávy různých mezinárodních 

organizací, vlastní poznatky, apod. Informace o některých zemích jsou však špatně dostupné, 

nebo nejsou zcela aktuální. V posledních letech došlo k rozvoji různých agentur, zabývajících 

se hodnocením rizika. Poskytují tzv. raitingové služby. Pravidelně analyzují ekonomickou a 

politickou situaci jednotlivých zemí i některých jejich podnikatelských subjektů ( bank, firem) 

a hodnotí jejich bonitu. Podniky se mohou také samy chránit před negativními důsledky rizik 

pomocí preventivních či zajišťovacích opatření. Při volbě trhu je důležité respektování jeho 

rizikovosti a vhodná diverzifikace hospodářských aktivit firmy mezi jednotlivými trhy. 

Teritoriální rizika jsou někdy přenášeny na jiné subjekty. Například některé úvěry 

v zahraničním obchodě mohou být financovány bankami, dodavatelský úvěr může být hrazen 

pomocí forfaitingu. Ke snižování rizika se často využívá pojištění teritoriálních rizik.    [11] 

Při ochraně investic vlastních podnikatelských subjektů v zahraničí hraje důležitou roli 

stát. Spočívá v mnohostranných obchodněpolitických jednáních a uzavírání úmluv, např. o 

vzájemné podpoře a ochraně investic.            [1] 

2.5 Kurzová rizika 

Je spjato se všemi mezinárodními hospodářskými vztahy a odvíjí se od proměnlivosti 

kurzů nejrůznějších měn. Toto riziko lze chápat jako možnost, že obchodník v závislosti na 

změně kurzu bude nucen vynaložit vyšší náklady vzhledem k předpokládaným nebo dosáhne 

nižších výnosů. Může však nastat také situace, kdy budou dosaženy lepší hospodářské 

výsledky, než byly předpokládány. Míra možného dopadu změn kurzových rozdílů na 

organizaci je označována jako devizová expozice. Odvíjí se od toho, s jakými měnami daná 

organizace pracuje a v jakém množství objemu. Dále je závislá na proměnlivosti daných měn 

a délce období, kdy je příslušná organizace tomuto riziku vystavena.      [10] 

Kurzové riziko působí nepřímo také i na trh domácí, a to prostřednictvím dovážených 

produktů ze zahraničí. Při uskutečňování zahraničních obchodů se využívá placení v zahraničí 

ve směnitelné měně. Pro obchodníka je důležité, jakou cenu zaplatí za produkty či služby 

v přepočtu na domácí měnu. Pokud dochází ke změně kurzu v období mezi uzavřením 

smlouvy a zaplacením, může obchodník utrpět kurzovou ztrátu nebo dosáhnout kurzového 

zisku.                 [1] 
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 Nejvyšší riziko je podstupováno u obchodů s dlouhými dodacími lhůtami, kde není 

sjednána možnost úpravy cen v závislosti na pohybu kurzů. Toto riziko, které působí na 

výsledky transakcí je nazýváno transakční expozice. Kurzové změny však působí také na 

schopnost podniku cenově konkurovat na zahraničních trzích. Pohyb kurzu může způsobit jak 

neschopnost podniku konkurovat na daném trhu, tak i snazší proniknutí na tento trh. Toto 

působení na podnikatelské záměry podniku je označováno jako ekonomická expozice.    [11] 

Firmy, které se ve větší míře angažují v zahraničním obchodě, mívají svá aktiva i pasiva 

vyjádřená v různých zahraničních měnách, např. účty v cizích měnách či podíly v 

zahraničních firmách. Při pohybu kurzů dochází ke změně přepočtu aktiv i pasiv. Tyto změny 

způsobují, že výsledná bilance majetku nemusí odrážet skutečné zisky a ztráty. Toto riziko, 

jemuž jsou firmy vystaveny, se nazývá účetní expozicí.        [10] 

Firmy, které uskutečňují zahraniční obchod, musejí sledovat pohyby kurzů a faktorů, 

které jejich pohyb ovlivňují. Předvídání těchto změn však není snadné, neboť se odvíjejí i od 

neekonomických faktorů. Pro snižování dopadů kurzového rizika se využívá celá řada 

postupů a nástrojů. K nejdůležitější patří volba měny, ve které jsou vyjádřeny pohledávky či 

závazky v mezinárodním obchodu. Další možností jak ovlivnit negativní působení kurzového 

rizika jsou operace na devizových trzích. Nejčastěji se jedná o termínové nákupy a 

termínové prodeje zahraničních měn. Zajišťují spolehlivější kalkulaci nákladů a výnosů 

v rámci zahraničního obchodu. Další možností omezení kurzového rizika je prodej 

pohledávky. Tento způsob zrychluje finanční toky. Velice oblíbené je využívání faktoringu a 

forfaitingu, které zbavují věřitele rizika. Doporučovanou metodou je započtení rezervy na 

krytí kurzových ztrát do ceny. Tento postup však závisí na síle konkurence.     [11] 

Úplná ochrana před kurzovým rizikem neexistuje. Nejlepší možnost ochrany však mají 

firmy, které své pohledávky a závazky diverzifikují v mezinárodním měřítku. Tento způsob 

finančního řízení firmy však vyžaduje vyšší náklady, neboť spočívá v rozložení obchodu na 

několik různých trhů, jeho uskutečňování v různých měnách, apod.        [1] 

2.6 Riziko odpovědnosti za výrobek 

Toto riziko je spojeno s vysokou ochranou spotřebitele na trzích převážně vyspělých 

států, hlavně USA a EU. Dodavatel je v těchto státech vždy odpovědný za škody na zdraví 

nebo majetku, které může spotřebitel utrpět v důsledku užívání vadných výrobků. Při vývozu 
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produktů do těchto států je proto základním požadavkem bezpečnost výrobků. Nástrojem, 

který slouží jako ochrana proti těmto rizikům je pojištění.        [10] 

3 Nástroje pro snížení rizik 

V předcházejících částech bakalářské práce jsme se dozvěděli, že s rizikem musíme 

počítat, protože jej nemůžeme odstranit. Existuje však řada nástrojů, kterými lze riziko snížit. 

Volba vhodné metody pro snížení rizika je velmi důležitou součástí obchodu. Touto etapou se 

zabývá management firmy, který musí rozpoznat různá rizika a zvolit vhodné metody, pomocí 

nichž sníží podnikatelské riziko. V následující části si tedy představíme různé metody, 

pomocí nichž můžeme rizika přesunout, zadržet, pojistit nebo se jim zcela vyhnout. 

Volba nástrojů pro snižování rizik se odvíjí od jejich charakteristiky. Jednotlivé nástroje 

se volí v situacích, kdy jsou nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem k dosažení 

plánovaného snížení rizika. Vladimír Smejkal shrnul rizika do čtyř skupin podle kombinace 

pravděpodobnosti a tvrdosti každého rizika. V následující tabulce (viz tab. 3.1) jsou uvedeny 

doporučené metody pro řešení rizika ve firmě. Je-li pravděpodobnost ztráty vysoká, pojištění 

se stává příliš nákladné.             [14] 

Tab. 3.1 Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retenze a redukce Retenze 

 

Zdroj: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že jsou-li rizika charakterizována vysokou tvrdostí i 

pravděpodobností, je nejlepším nástrojem pro jejich řešení vyhnutí se těmto rizikům nebo 

jejich redukce. Pro rizika vysoce pravděpodobná, avšak s nízkou tvrdostí je nejvhodnější 

využít retenze (zadržení) či redukce rizika. Pojištění je vhodným nástrojem pro zajištění rizik, 

která jsou charakterizována nízkou pravděpodobností, ale vysokou tvrdostí. Rizika s nízkou 

pravděpodobností i nízkou tvrdostí jsou řešená pomocí retenze. Podle této kategorizace však 

není možno řešit všechna rizika. Existuje řada rizik, které vyžadují jiný přístup než tento 

doporučovaný.            [14] 
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Proces řízení rizik je založen na rozhodování o příležitostech, které přinesou pro firmu 

pozitivní výsledky, ale nejsou ohroženy nepřiměřenými riziky, které by mohly přinést velké 

ztráty. V této fázi se tedy organizace snaží maximalizovat zisk a minimalizovat potenciální 

škody. S použitím některých metod snižování rizika jsou spjaty určité náklady (pojistné, 

poplatky bankám, aj.). Podniky proto sledují tyto náklady a snaží se je snižovat. Součástí 

řízení rizik je také vytváření plánů pro řešení možných krizových situací. Nejúčinnější 

prevencí rizikovosti je sledování informací o jednotlivých zemích.       [1] 

3.1 Vyhnutí se riziku 

V tomto případě firma ustupuje od projektu s nepřijatelným rizikem, např. zavádění 

nového výrobku na trh. Tuto metodu však není vhodné využívat příliš často, neboť může vést 

k opomíjení příležitostí. Tento postup může negativně ovlivnit konkurenční postavení firmy. 

Z tohoto důvodu jsou některá rizika nevyhnutelná.          [5] 

3.2 Zadržení (retenze) rizik 

Retenze rizik znamená převzetí rizik. Jedná se o velice často využívanou metodu, která 

bývá v mnohých případech ta nejlepší. Podnikatel se setkává s množstvím rizik, kterým musí 

čelit. Často proti nim však nic nedělá. Každá organizace musí zvažovat, pro která rizika je 

vhodné využít tuto metodu. Před rozhodnutím o využití této metody by měla být vždy 

provedena identifikace, analýza a odhad možných ztrát v případě realizace rizika. Pokud 

podnik zvolí převzetí rizika, je nutností vytvářet dostatečné rezervy pro krytí ztrát. Tato 

metoda je převážně využívána u rizik, které nejsou příliš významné, a jejich dopad neovlivní 

finanční stabilitu firmy.                [1] 

Retenzi rizik rozeznáváme na vědomou a nevědomou. Pokud riziko známe, ale 

neuplatňujeme proti němu žádný nástroj, jedná se o retenzi vědomou. Není-li však riziko 

rozpoznáno, jsou důsledky možné ztráty zadržovány nevědomě. Jde tedy o retenzi 

nevědomou. Retenzi lze dále také rozčlenit na dobrovolnou a nedobrovolnou. O 

dobrovolnou retenzi se jedná v případě, že riziko bylo rozpoznáno a současně byly přijaty 

ztráty s ním spojené, neboť neexistuje výhodnější možnost. O nedobrovolnou retenzi se jedná 

tehdy, pokud jsou rizika nevědomě zadržena a také pokud se riziku nelze vyhnout.   [14] 
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3.3 Diverzifikace 

Tato strategie je již odedávna využívaná v investování. Klasické pravidlo, které ve své 

publikaci uvádí Vladimír Smejkal, zní: „1/3 majetku vlož do nemovitostí, 1/3 majetku do 

zlata a uměleckých předmětů a 1/3 podrž v hotovosti. “       [14] 

Diverzifikací je chápáno rozložení rizika do několika typů investic, akcií, obligací, 

nástrojů peněžního trhu. Jako příklad lze uvést diverzifikaci rizika, které vyplývá z nákupu 

akcií. Pokud investujeme raději do většího počtu akcií různých podniků, než do akcií pouze 

jednoho podniku, výrazně tím snížíme riziko výkyvů cen jednotlivých akcií na celé naše 

portfolio. Diverzifikaci akciového portfolia lze ještě zvýšit v případě, že do něj zahrneme 

akcie podniků různých zemí.           [18] 

Diverzifikace patří mezi nejčastější metody, používané ke snižování rizika. Pokud 

podnik diverzifikuje trhy, na které se orientuje, může tak zlepšit své hospodářské výsledky. 

Jednotlivé trhy se totiž odlišují různým politickým, ekonomickým či hospodářským vývojem. 

Tato strategie je využívaná firmami i v jiných oblastech, např. při rozhodování o různorodosti 

svých aktivit při volbě výrobního programu.           [1] 

Nejpoužívanějším způsobem diverzifikace firem je rozšíření výrobního programu. 

Cílem této diverzifikace je rozšíření sortimentu výrobků tak, aby pokles poptávky po jednom 

produktu byl vykompenzován zvýšením poptávky po jiných produktech. Diverzifikaci 

můžeme provádět jak vertikálně, tak i horizontálně. Při vertikální diverzifikaci může firma 

namísto nákupu komponentů začít s jejich výrobou ve vlastní režii, tím se sníží riziko 

závislosti firmy na dodavatelích výrobních komponentů. O horizontální diverzifikaci 

hovoříme v případě, kdy podnik rozšíří své portfolio výroby o další výrobky. 

V případě, že firma zavádí nové výrobky, které souvisejí se současným know how, 

technologickými zkušenostmi i finančními možnostmi, hovoříme o tzv. příbuzné 

diverzifikaci. Příkladem mohou být rozšířená portfolia českých bank o produkty dceřiných 

pojišťoven, spořitelen, aj. Opačnou možností je diverzifikace do nepříbuzných oborů. Tato 

diverzifikace spočívá i ve změně stávající výrobní a obchodní strategie. 

Často uplatňovaná je také diverzifikace geografická, která je založena na stěhování 

poboček firem do zemí s nižšími daněmi či levnější pracovní silou. Využívá se také 
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diverzifikace dodavatelů (dodávky surovin zajišťuje více dodavatelů) a diverzifikace 

odběratelů (podnik má více zákazníků).          [14] 

Diverzifikace však nemusí vždy vést k pozitivním výsledkům. Příliš širokou 

diverzifikací se riziko zvyšuje. Podnikatel přichází o svůj zisk z nejlepších akcií na úkor 

nákupu horších akcií. Při široké diverzifikaci je tedy možno získat pouze průměrné výsledky, 

které mohou vést k neschopnosti konkurovat.        [18] 

3.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 

Jedná se o nejpoužívanější techniku řízení rizika. Typické je přenášejí rizika na toho, 

kdo má lepší předpoklady k práci s rizikem. V zahraničním obchodě se zcela nebo z části 

přenáší riziko na obchodního partnera. Další možností je přenášení rizika na subdodavatele. 

Velice často uplatňovaná možnost je přenášení rizika za úplatu na banku či jinou finanční 

instituci.                    [1] 

V následující části si blíže představíme několik vybraných a často používaných metod 

přesunu rizika. 

3.4.1 Platba předem 

Platba předem celé kupní ceny se využívá vzácně, pouze u velmi rizikových obchodů. 

Častěji se používá platba části kupní ceny předem, tzv. akontace. Tato metoda je výhodná pro 

dodavatele, neboť snižuje riziko odstoupení kupujícího od kontraktu. Někdy je část těchto 

finančních prostředků použita na financování výroby zboží. Tato metoda je často uplatňována 

u velkých kontraktů s delší dodací a platební lhůtou.        [10] 

3.4.2 Dokumentární akreditiv 

Tento platební instrument je jedním z nejpropracovanějších a také nejdůležitějších. 

Slouží nejen jako platební ale také jako zajišťovací instrument. Méně výhodný je akreditiv 

pro kupujícího. V případě rozhodnutí banky, že kupující není dostatečně úvěruschopný, může 

blokovat příslušnou částku na jeho účtu.          [10] 

 Akreditiv je vystaven bankou v případě žádosti kupujícího. Cílem dokumentárního 

akreditivu je zajistit oboustranné plnění kontraktu. Pokud dodavatel předloží v daném termínu 

dokumenty splňující akreditivní podmínky, obdrží od banky danou platbu, a to i v situaci, kdy 

by odběratel své podmínky neplnil. Na druhé straně má odběratel jistotu, že dodavatel 
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nedostane od banky zaplaceno dříve, než předloží příslušné dokumenty, kterými prokazuje, že 

splnil své dodavatelské povinnosti.                [8] 

Do akreditivu se zahrnují jen podmínky, jejichž splnění lze prokázat dokumenty. Podle 

Miroslava Svatoše patří mezi dokumenty potřebné pro splnění akreditivních podmínek tyto: 

 obchodní faktura, 

 dopravní dokument, 

 certifikát o původu, 

 balicí list, vážní list, specifikát, 

 inspekční certifikát, certifikát o kvalitě, 

 předávací protokol, 

 potvrzení beneficienta. 

Tato metoda je využívána především v případech, kdy prodávající dostatečně 

nedůvěřuje kupujícímu. Využitím tohoto instrumentu získá prodávající jistotu, že dostane za 

zboží zaplaceno. Výhodou pro kupujícího je jistota, že v době platby bude jeho zboží již na 

cestě.               [16] 

Pro názorné vysvětlení průběhu tohoto platebního instrumentu jsem použila níže 

uvedený obrázek číslo 3.1 

Obr. 3.1 Princip fungování dokumentárního akreditivu 

 
 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/zahranicni-obchod/obchodni-riziko/dokumentarni-akreditiv 
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Vysvětlivky k obrázku 3.1: 

1 – prodávající a kupující (respektive vývozce a dovozce) uzavřou kontrakt (kupní smlouvu) 

2 – kupující žádá svou banku o otevření dokumentárního akreditivu ve prospěch 

prodávajícího a specifikuje podmínky akreditivu (požadované dokumenty od prodávajícího), 

banka akreditiv otevírá a avizuje otevření akreditivu včetně podmínek bance prodávajícího či 

přímo prodávajícímu 

3 a) – prodávající odesílá zboží dle kontraktu  

3 b) – prodávající zasílá dokumenty, požadované v akreditivu prostřednictvím své banky 

bance kupujícího 

4 – banka kupujícího zkontroluje dokumenty a v případě, že odpovídají podmínkám 

akreditivu, předává dokumenty kupujícímu, zatíží jeho účet a odesílá peněžní prostředky 

prodávajícímu prostřednictvím jeho banky         [19]  

3.4.3 Dokumentární inkaso 

Princip tohoto platebního instrumentu spočívá v tom, že banka zajistí prodávajícímu, 

že potřebné dokumenty či doklady ke zboží, nebudou kupujícímu vydány, dokud nesplní 

podmínky dané inkasem. Průběh inkasa je znázorněn na obrázku číslo 3.2 a řídí se jednotnými 

pravidly pro inkasa, které byly přijaty Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.    [11] 

Banka se zavazuje řádně provést službu, nebere však závazek za řádné proplacení 

hodnoty dokladů. Výhodou pro dovozce je, že neváže dopředu finanční prostředky a současně 

získává jistotu, že zboží bylo odesláno. Dokumentární inkaso se vyskytuje v těchto dvou 

formách: dokumenty proti zaplacení a dokumenty proti akceptaci směnky. Dokumenty 

proti zaplacení vydává banka dovozci. V tomto případě nebude zboží dovozci vydáno, dokud 

neproplatí dokumenty. Dokumenty proti akceptaci směnky jsou vydány dovozci bankou, až 

poté co směnku akceptuje. Splatnost směnky bývá zpravidla 30 – 180 dní. Dovozce tedy 

obdrží zboží dříve, než provede jeho platbu. Při této platební podmínce je však vývozce 

vystaven riziku z nezaplacení směnky do doby její splatnosti.       [16] 
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Obr. 3.2 Princip fungování dokumentárního inkasa 

 
 

Zdroj: http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/zahranicni-obchod/obchodni-riziko/dokumentarni-inkaso 

 

Vysvětlivky k obrázku 3.2: 

1 – prodávající a kupující (respektive vývozce a dovozce) uzavřou kontrakt (kupní smlouvu) 

2 – prodávající předá své bance příkaz k provedení dokumentárního inkasa, včetně inkasních 

instrukcí a dokumentů 

3 – banka prodávajícího předá instrukce a dokumenty bance kupujícího 

4 – banka kupujícího informuje kupujícího o tom, že obdržela dokumenty a předává inkasní 

instrukci 

5 – kupující provede inkasní úkon (příkaz k úhradě, akceptaci směnky či vystavení vlastní 

směnky) 

6 – banka kupujícího předá kupujícímu dokumenty 

7 – banka kupujícího poskytne plnění bance dovozce, která plnění připíše ve prospěch účtu 

svého klienta             [20]  

3.4.4 Faktoring 

Faktoring lze definovat jako soubor finančních operací, které jsou založeny na 

postoupení pohledávek s odloženou platností. Tyto operace probíhají za podmínek daných 

faktoringovou smlouvou. Faktoring je vhodným nástrojem pro řešení financování výrobních a 

obchodních aktivit, které jsou závislé na rychlé obrátce výrobního cyklu. Zajišťuje tedy rychlé 

finanční toky exportéra. Faktoring lze využít jak v zahraničním obchodě – exportní 
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faktoring, tak v obchodě vnitřním – tuzemský faktoring. Tuzemský faktoring je využíván 

při operacích, kdy dodavatel, odběratel i faktor, mají sídlo ve stejném státě. V tomto případě 

do obchodního vztahu vstupuje pouze jedna další osoba – faktor. Schéma tohoto vztahu je 

znázorněno na obrázku 3.3         

Obr. 3.3 Tuzemský faktoring 

 

 

 

Zdroj: Mezinárodní obchod a marketing  

  

Exportní faktoring se využívá v situacích, kdy prodávající a kupující mají sídla 

v různých státech. V tomto případě do obchodního vztahu vstupují dva faktoři. Jeden faktor 

sídlí v zemi prodávajícího a druhý faktor má sídlo v zemi kupujícího. Tito faktoři spolu 

operují v tzv. řetězcích. Schéma exportního faktoringu je znázorněno na obrázku 3.4. 

Obr. 3.4 Exportní faktoring 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mezinárodní obchod a marketing  

 

Převzetí pohledávky je dále možno uskutečnit dvěma způsoby a to pomocí faktoringu 

regresního (s postihem) a faktoringu bezregresního (bez postihu).       [11] 

Faktor 

Odběratel Dodavatel 
1 

2 

3 1. Kupní smlouva 

2. Postoupení pohledávky a financování 

3. Úhrada kupní ceny 

Dodavatel 

Faktor v zemi 

výrobce 

Faktor v zemi 

dovozce 

Odběratel 
1 

2 3 

4 

1. Kupní smlouva 

2. Postoupení pohledávky a 

financování 

3. Úhrada kupní ceny 

4. Vzájemné zúčtování mezi 

faktory 
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3.4.5 Forfaiting 

Jedná se o metodu střednědobého popřípadě dlouhodobého financování. Vyplývá 

z odkupu pohledávky zajištěné vhodnými úvěrovými nástroji forfaitingovou firmou. Ta se 

stává jejím vlastníkem se všemi jejími riziky. Odkupované pohledávky mohou mít splatnost 

90 dní až v některých případech 7 i více let. Podobně jako u faktoringu lze forfaiting rozdělit 

do dvou základních podob a to na forfaiting tuzemský a forfaiting exportní. Schémata 

těchto dvou podob jsou obdobná jako u faktoringu. Na rozdíl od faktoringu jsou v tomto 

případě pohledávky vždy bezregresní. Veškeré riziko tedy nese forfaiter.      [14] 

3.5 Pojištění 

Cílem pojištění je finanční zajištění podnikatelů pro případ vzniku neočekávaných škod. 

Pojištění je uzavíráno buď z iniciativy zájemce – pojistníka, nebo pojistitele – pojišťovny či 

jejího makléře. Při uzavření pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje poskytnout pojistníkovi 

sjednané pojistné plnění, v případě, že nastane nepředvídatelná událost, pokud pojistník 

řádně platí pojistné. Sjednávání pojistné smlouvy je v ČR upravováno občanským zákoníkem. 

Ministerstvo financí ČR schvaluje všeobecné podmínky pojistitele, které jsou součástí 

pojistné smlouvy.             [16] 

Pojištěna jsou všechna rizika, kromě těch vyloučených. Výluky mohou být absolutní a 

relativní. U absolutních výluk se jedná o taková rizika, která za žádných okolností pojišťovna 

nepojistí. Relativní výluky zahrnují rizika, která pojišťovna pojistí pouze za nestandardních 

podmínek a zvýšených sazbách. V případě vzniku pojistné události je pojistné plnění 

omezeno horní hranicí. Pokud lze určit hodnotu majetku je touto hranicí pojistná částka, 

nelze- li tuto hodnotu určit, stanoví se jako horní hranice limit pojistného plnění.    [10] 

Výhodou pojištění je snížení objemu vázaného kapitálu, který může podnikatel dále 

investovat. Pojištění má však také své nevýhody. První nevýhoda je nutná úhrada pojištění a 

další z nich, o které se příliš nemluví je snaha pojišťoven stanovit takové pojistné podmínky, 

aby bylo možné omezit výši pojistného plnění (spoluúčast) nebo ji zcela vyloučit (události 

vyjmuté z pojištění).             [14] 

Mezi nejpoužívanější typy pojištění patří: 

 pojištění přepravních rizik, 

 pojištění úvěrových rizik, 
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 pojištění odpovědnosti za škodu, 

 pojištění veletrhů a výstav. 

3.5.1 Pojištění přepravních rizik 

Přeprava zboží od dodavatele na spotřební trh je velmi rizikovou obchodní operací. 

Z toho důvodu je výhodné uzavřít pojištění, které zajišťuje škody způsobené nahodilou 

událostí během přepravy, např. ztráta, krádež, poškození zásilky. Některá rizika je však nutno 

ještě připojistit. Jedná se o rizika vyplývající z vlastností zásilky, např. křehkost, nízká 

trvanlivost. Připojistit je také nutné riziko vyplývající z politické situace či případných 

válečných konfliktů.              [14] 

V případě vzniku škody utrpí ztrátu ta strana kupní smlouvy, která nese odpovědnost 

za riziko. Tomuto riziku jsou vystaveni i dopravci. V mezinárodní přepravě se používají dva 

druhy pojištění: přepravní pojištění a odpovědnostní pojištění. Tato pojištění kryjí ztráty za 

škody způsobené na zásilkách během přepravy, liší se však v rozsahu pojistného krytí. 

Pojištění odpovědnosti je určeno pro dopravce a zasílatele. V případě vzniku škody, za kterou 

je odpovědný dopravce, uhradí za něj škodu pojišťovna. Přepravní pojištění je univerzálním 

pojištěním, které zahrnuje i náhrady škod nevymahatelných na dopravci. Je využíváno ke 

krytí ztrát, způsobených jakoukoli nahodilou událostí. Jedná se především o rizika živelních 

škod, válečných a politických událostí, škod způsobených lidskou činností (havárie 

dopravních prostředků, loupež), apod.          [10] 

3.5.2 Pojištění úvěrových rizik 

Toto pojištění kryje finanční ztráty, nikoli věcné škody. Příčinou vzniku škod může 

být platební neschopnost či platební nevůle dlužníka. Pojistná událost vzniká v případě, že 

pojištěnému nebyla zčásti, nebo zcela uhrazena pohledávka z pojištěného vývozního 

kontraktu v důsledku platební neschopnosti dlužníka.        [11] 

Nezbytnost nabízet úvěrové financování obchodů vyplývá z velké konkurence na 

zahraničních trzích. Věřitelé jsou tak vystaveni riziku ztráty z neposkytnutí peněžního plnění, 

které jim podle smlouvy přísluší. Úvěrové pojištění proto představuje spolehlivý nástroj 

omezení rizik a plní dvě funkce vůči vývozcům. Pomáhá stabilizovat finanční toky 

v organizaci a chrání exportéry před obtížemi v likviditě. Druhou funkcí pojištění je zlepšení 

vyjednávání firem vůči finančním institucím, neboť banky vyžadují omezení úvěrových rizik 
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vývozce. Finanční instituce často vyžadují spoluúčast na riziku, která se pohybuje v rozmezí 

5-25% v závislosti na podmínkách pojištění. Cílem spoluúčasti je zachování finančního zájmu 

pojistitele na dané obchodní transakci.          [10] 

3.5.3 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Smyslem tohoto pojištění je omezit negativní ekonomický dopad na pojištěného, 

způsobený pojistnou událostí. Občané se s tímto pojištěním nejčastěji setkávají v souvislosti 

s provozem motorových vozidel. Při podnikání je druhů pojištění více, může být buď 

dobrovolné, nebo povinné. Povinné pojištění má dále ještě dvě podkategorie: pojištění 

smluvní povinné a pojištění zákonné.          [14] 

Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku, se sjednávají ve smlouvě zvlášť. 

Jedná se o škody, které vzniknou třetí osobě, při uvedení výrobku na trh. Do tohoto pojištění 

se obvykle nezahrnují škody způsobené úmyslně. Pojištění bývá sjednáno na dobu určitou, 

která je uvedena ve smlouvě.           [10] 

3.5.4 Pojištění veletrhů a výstav 

Jedná se o kombinaci přepravního a pobytového pojištění a bývá sjednáváno 

jednorázově. Intenzivní kontakt s veřejností zvyšuje riziko poškození vystavovaných 

exponátů. Při uzavírání tohoto pojištění je nutné do jeho časového rozsahu zahrnout jak dobu 

konání akce, tak i skladování, instalaci a demontáž. Je možno pojistit nejen vystavované 

exponáty, ale také stánky, panely, instalační materiál, atd.        [11]  

3.6 Klouzavá cenová doložka 

Cenová doložka slouží prodejci jako další ochranný prostředek. Pomocí doložky se 

podnikatel snaží zajistit proti riziku vzestupu nákladů oproti kalkulovaným. Po sjednání 

doložky se pak cena dohodnutá v kontraktu může měnit v závislosti na změně nákladů. Jejich 

sjednání však není snadné. Součástí doložky je stanovení podílů kupní ceny, které se budou 

úpravy týkat, např. 10 % ceny podle vývoje mzdových nákladů, 5% podle vývoje cen určité 

suroviny, apod.             [11] 

Cenové doložky mohou být jak jednostranné, tak i dvoustranné. Jednostranné 

(eskalační) jsou zaměřené pouze na vzestup nákladů, zatímco dvoustranné (fluktuační) 

odrážejí jak zvýšení, tak i snížení nákladů.          [10]   
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Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit problematiku rizika v mezinárodním obchodě a popsat 

prostředí, ve kterém toto riziko působí. Při vypracovávání této práce jsem vycházela 

z teoretických poznatků mnoha autorů. Mou snahou bylo vytvořit stručný přehled o rizicích 

v zahraničním obchodu a možnostech jejich eliminace, který by byl přínosem znalostí nejen 

pro mě, ale i pro další, které toto téma zaujme. Práce mi pomohla seznámit se s problematikou 

v oblasti rizika v mezinárodním obchodě.  

V současné turbulentní době, kdy je základním rysem trhu změna, je primární snahou 

každého podnikatele alespoň z části tyto změny kontrolovat. Podmínky trhu, který podléhá 

neustálým změnám, jsou pro podnikatele značně obtížné. Firmy se často potýkají 

s konkurencí. Snaha o prosperitu proto vyvolává potřebu změny, která může být přínosem, ale 

je také spojena s určitými riziky. Například vstup organizace na nové trhy, které nejsou 

politicky příliš stabilní, s sebou nese teritoriální riziko. Staré přísloví však praví: risk je zisk a 

z toho vyplývá, že některá rizika podnikatel podstoupit musí. Nutností je však zvážit která 

podstoupit, a která ne. 

Riziko je faktor, se kterým se setkává každý z nás. Je součástí zcela běžných činností, 

a ač si to někdy neuvědomujeme, i v soukromém životě se musíme rozhodnout, zda riziko 

podstoupíme, vyhneme se mu nebo jej nějakým způsobem snížíme. V oblasti podnikání tomu 

není jinak. Rozhodování o rizicích je v tomto případě mnohem složitější a zabývají se jím 

specializované skupiny lidí, neboť tato rozhodnutí ovlivní budoucí prosperitu firmy. 

 Podstupování rizika přináší příležitost dosažení vysokého zisku, avšak často přináší 

negativní výsledky. Je tedy důležité zvládat jeho řízení. Každá firma je určitým způsobem 

provázána s okolním světem, nemůže tedy existovat izolovaně. Z toho důvodu na ni působí 

nejrůznější vlivy okolí, které mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Převažující vlivy pak 

rozhodují o její budoucnosti. Vše závisí na tom, zda je firma dostatečně připravena těmto 

vlivům odolávat.  

Pojmy riziko a nejistota v poslední době nabyly významu. Současná hospodářská 

recese s sebou přinesla velké množství nejistoty. V minulosti se podniky rizikem nezabývaly 

v takové míře jako nyní. V souvislosti s dynamikou mezinárodních změn, konfliktů, 

provázanosti jednotlivých národních ekonomik a postupem globalizace došlo k zostření 
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rizikovosti mezinárodních obchodních operací. Podnikatelé jsou mnohem více ohrožováni 

množstvím různých rizik a jsou nuceni se zaměřit na tuto oblast. Organizace také intenzivněji 

pociťují následky uplatněných rizik, které mohou vést i k jejich zániku. Primární fází v řízení 

podniku se tedy stala manažerská práce s rizikem, neboť správné ovládání rizika je v současné 

době velmi důležitou konkurenční výhodou.  

Pojem riziko byl zpočátku spjat s nebezpečnými činnostmi, které představovaly 

především námořní plavby. V současné době je chápán jako možnost vzniku nečekané ztráty 

či zisku. Můžeme se tedy setkat s čistými  riziky, které působí pouze negativně, ale také 

s riziky spekulativními, které mohou působit jak negativně, tak i pozitivně. Snahou 

podnikatelů je dosáhnout trvalých úspěchů. Spolehlivým způsobem, jak zvýšit úspěšnost 

podnikání je předvídání rizika a jeho prevence. Tímto podnikatel získává pocit bezpečí. Před 

investicí do plánovaného projektu tedy zkoumají, zda má daný projekt šanci na úspěch a snaží 

se tak o vyhnutí nebo alespoň eliminování rizika. Některé z metod snižování rizika však 

vyžadují vysoké náklady. Podnikatel je proto nucen vybírat taková opatření, která sníží riziko 

na přijatelnou míru a současně umožní dosažení zisku. Z toho důvodu vznikají nejrůznější 

specializovaná odvětví, která jsou označována jako rizikový management a zabývají se 

řízením rizika. Vycházejí z informací zjištěných ve výzkumech a na jejich základě 

zpracovávají analýzy. Cílem analýzy je identifikování možných rizik a navrhnutí způsobu 

jejich řešení. Konečným výsledkem všech etap řízení je rozhodnutí. Pro případy, kdy nelze 

riziko již dále snižovat se zpracovávají krizové plány. 

Při podnikání na zahraničních trzích se podnikatel potýká s množstvím rizik, která 

jsou zcela odlišná od rizik na trhu tuzemském. Navíc jsou zde zostřena některá další rizika 

shodná s těmi, které firma podstupuje v tuzemském obchodě. V mezinárodním obchodě se 

však jejich pravděpodobnost zvyšuje, např. riziko přepravní. Při přepravě zboží do 

vzdálenějších oblastí roste pravděpodobnost ztráty či poškození.  

Rizik, která mohou organizaci ohrožovat, je velké množství. Podle mého názoru je 

nejdůležitějším rizikem, které by podnikatelé neměli podceňovat, riziko teritoriální. Při volbě 

trhu pro podnikání je vhodné zvolit takové území, které má stabilní politickou situaci a není 

často ohrožováno přírodními katastrofami. Vhodným preventivním opatřením je také 

důkladný sběr informací o jednotlivých zemích. V současné době nestal pro exportní firmy 

velice aktuálním problémem kurzového rizika, který vzniká v souvislosti s neutěšenou 
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finanční situací v Řecku a rozkolísanosti české měny vůči americkému dolaru a britské libře. 

Zajišťovat se vůči tomuto riziku se vyplatí zejména těm firmám, které realizují se 

zahraničním jednorázový obchod o velkém finančním objemu, nebo své obchody v zahraničí 

realizují pravidelně a dlouhodobě.  

Jak jsem zjistila, existuje mnoho možností jak zajistit či eliminovat riziko. Každá z těchto 

metod má své klady i zápory. Nelze jednoznačně říci, která je nejlepší. Mě osobně ze všech 

možných nástrojů nejvíce zaujala diverzifikace. Jejíž aplikací lze rozložit riziko do několika 

typů investic a to zajistí snížení rizika na minimální úroveň. Při posuzování rizika je nutno 

určit jeho pravděpodobnost a výši možné ztráty. Na základě toho rizikový management zvolí 

nejvhodnější z metod, která povede ke snížení rizika. Domnívám se, že využívání metod pro 

snižování rizika značně usnadňuje řízení plánovaného projektu a zvyšuje jeho šanci na 

úspěch.   

Pokud obchodní partner poruší podmínky smlouvy a podnikatel není schopen domoci se 

svého práva, přichází tak mnohdy o nemalé finanční částky, které mohou mít za následek i 

zánik firmy. V případě, že s tímto partnerem nemá firma dostatečné zkušenosti, je vhodné 

případná rizika ošetřit některým z dostupných nástrojů. Nejvhodnějším a nejpoužívanějším je 

dokumentární akreditiv, který zajistí plnění kontraktu na obou stranách. 

Podle mého názoru si myslím, že vylepšit hospodaření podniku může podnikatel 

rychlejším financováním podnikatelských aktivit. To lze zajistit prodejem pohledávek 

faktoringové společnosti, v případě krátkodobých pohledávek nebo forfaitingové společnosti 

v případě dlouhodobých pohledávek. Za určitý poplatek, který se liší v závislosti na konkrétní 

pohledávce, převede podnikatel na banku riziko nesplacení pohledávky odběratelem. 

V současné době se také stále častěji k eliminaci rizika využívá pojištění, které pomáhá 

zmírnit finanční důsledky nepředvídatelné události. 
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Seznam zkratek 
Aj. – a jiné 

Apod. – a podobně 

CPQRA - Chemical Process Quantitative Risk Analysis  

ETA - Event Tree Analysis  

EU – Evropská unie 

FMEA - Failure Modes and Effects Analysis 
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HAZOP - Hazard and Operability Analysis  

Obr. - obrázek 

PHA - Preliminary Hazard Analysis  

PMBOK – Project Management Body of knowledge 

Tab. – tabulka 

Tzn. – to znamená 

Tzv. – tak zvané 
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