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Abstrakt 

 Obsahem této diplomové práce je kritická analýza stávajících způsobů sniţování 

rizik ve firmě, zabývající se potravinářskou výrobou. Na základě zjištěných informací 

navrhnout nástroje a metody pro měření a sniţování rizik zejména v oblasti personální a 

potravinové výroby. 

Potravinářský průmysl s sebou přináší velké mnoţství specifik daného oboru, 

jako je odborné personální zázemí, stále se zvyšující poţadavky na úroveň hygieny (jak 

ze strany kontrolních úřadů, tak i ze strany spotřebitelů), tak i udrţení kroku s novými 

trendy a technologiemi. Hlavním přínosem této práce je ve vybrané firmě ukázat jak s 

pomocí práce s riziky lze obstát ve vysoce konkurenčním prostředí 

 

Klíčová slova 

metody, nástroje, potravinová výroba, riziko 

 

 

 

Abstract 

 The content of this thesis is a critical analyze of the current methods of risk 

reduction in a company engaged in food production. Based on the obtained information 

to suggest methods for measuring and reducing risks in the field of staff and food 

industry. The food industry comes up with a lot of characteristics of the field, such as 

professional staffing, increasing demands on the level of hygiene (as part of the 

enforcement authorities, and by consumers) as well as keeping pace with new trends 

and technologies. The main contribution of this work is to show how the selected 

company can deal with the risks and survive in a highly competitive environment. 

 

Keywords 

methods, tools, food production, risk 
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Úvod 

Rizikologie představuje poměrně mladou vědní disciplínu, která je základem 

managementu rizik. První úvahy o riziku, ve smyslu jak se s nimi pracuje v dnešní 

podobě, byly vyvolány uţ v sedmém století ruku v ruce s rozvojem obchodu. 

V současné době se s pojmem „riziko“ setkáváme velice často, protoţe riziko je 

charakteristické pro kaţdou oblast lidského ţivota, ať uţ se jedná o rizika přírodní 

(například přírodní katastrofy), rizika finanční (například rizika úvěrová, úroková, 

akciová, měnová, …), ale i rizika podnikatelská, která ovlivňují úspěchy či neúspěchy 

podnikatelských subjektů. Proto je důleţité se zaměřovat na analýzu, prognózování a 

odvrácení rizik. 

Problematika řízení rizik je nesmírně obsáhlá a účelem této diplomové práce 

není popsat veškeré její oblasti. Cílem je kritická analýza stávajících způsobů sniţování 

rizik ve firmě, zabývající se potravinářskou výrobou a na základě zjištěných informací 

navrţení vhodných nástrojů a metod pro měření a sniţování rizik. A to zejména 

v oblasti personální a potravinové výroby. Potravinářský průmysl s sebou přináší velké 

mnoţství specifik daného oboru, jako například odborné personální zázemí, stále se 

zvyšující poţadavky na úroveň hygieny, ale i potřeba udrţení kroku s novými trendy a 

technologiemi 

 

Práce je členěna do pěti kapitol, přičemţ první kapitola se zabývá 

nadefinováním cílů diplomové práce. V druhé kapitole jsou rozepsány a popsány 

teoretické a metodické přístupy k řešení, jako je samotný obsah pojmu rizikologie a 

rizika, analýzy rizika, metody riziky s výčtem těch nejpouţívanějších a dále řízení rizika 

s moţnými nástroji pro sniţování rizika. 

Třetí kapitola je věnována metodice práce s popisem metod, které byly následně 

pouţity pro analýzu podniku. Čtvrtá kapitola pod svým názvem Analýza současného 

stavu firmy představuje ve své první části stručnou charakteristiku společnosti 

s analýzou oborového okolí a vnitřního a vnějšího prostředí a ve své druhé části analýzu 

rizik pomocí FMEA analýzy. Pátá kapitola se zabývá autorčinými návrhy a moţnými 

doporučeními jak docílit zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, ročního obrazu, ale i 

příjemného a produktivního pracovního prostředí. 
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Na závěr úvodu k této diplomové práci uvádím citát, který přestoţe je starý uţ 

více neţ deset let (coţ v ekonomickém prostředí je dlouhá doba), popisuje celý princip 

rizikologie ve třech krátkých větách, které dle mého názoru zůstanou pravdou navěky.  

 

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

kontrolovat, nemůžete ho řídit. To znamená, že hrajete hazardní hru a doufáte, že 

budete mít štěstí.“ 

J.Hooten, Managing Partner, Arthur Andersen & Co.  

(2000) 
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1. Cíle diplomové práce 

Cílem teoretické části diplomové práce je vymezení základních pojmů v oboru 

rizikologie, jako je definice rizika, parametry rizika, kategorizace a klasifikace rizik. 

Přičemţ nezbytnou součástí k uvedení nástrojů a metod pro měření a sniţování rizik ve 

firmě je i analýza rizika, rozdělení moţných metod analýzy rizik na kvalitativní, 

kvantitativní, kombinované a řízení rizik spolu s nástroji pro sniţování rizik. Teoretická 

část se také věnuje nejpouţívanějším metodám analýzy rizik, mezi které se řadí Metoda 

Delphi, Metoda CRAMM, Stromové diagramy, mapy rizik a expertní metody, jako je 

například FTA a FMEA. Tato část je sestavena na základě studia odborné literatury a 

ostatních informačních zdrojů uvedených v seznamu pouţité literatury. 

 

Cílem praktické části diplomové práce je zhodnocení současných metod 

sniţování rizika ve vybrané firmě a navrhnutí nástrojů a metod pro měření a sniţování 

rizika vedoucí k podpoře zdravého růstu firmy a zvýšení její konkurenceschopnosti na 

místním trhu. Mezi dílčí cíle patří identifikování personálních rizik a rizik spojených 

s potravinovou výrobou a následné zjištění míry propojení či závislosti těchto rizik. 

Zhodnocení součastného stavu ve firmě bude provedeno na základě osobních pohovorů 

s majiteli firmy a zaměstnanci. 

 

Na základě provedených analýz a jejich zhodnocení bude formulováno 

doporučení, které má v první řadě přispět k zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu a 

vybudování si silného postavení ve vztahu s dodavateli a odběrateli. 

 

2. Teoretické a metodické přístupy k řešení 

Samotný trh a trţní podmínky dělají z kaţdého podnikání všeobecně rizikovou 

činnost. Kaţdý podnik, bez ohledu na své podnikové zaměření, by měl věnovat 

pozornost na rizika ekonomická, politická, bezpečnostní, pojišťovací, manaţerská, 

výrobní, odbytová, rizika spojená s inovací a mnohá jiná. 

Velikost a rozsah rizika se dá určitým způsobem řídit. Například pomocí 

výpočtů lze předvídat poměr rizika k zisku v rámci podnikových aktivit. Ve velkých 
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organizacích jsou pro řízení rizik zřizovány specializovaná oddělení risk managementu, 

jejichţ základní náplní práce je sniţování samotné hrozby rizik. Sloţitější situace 

nastává v případě malých a středních firem. Jejich skromnější roční rozpočty nedovolují 

zřízení risk managementu. Výsledkem je snadnější podlehnutí riziku, kdy se mohou 

dostat do situace propouštění většího mnoţství zaměstnanců, zestárnutí jejich produktů 

na trhu, oslabení jejich konkurenceschopnosti či finančních problémů, kdy jejich 

odběratelé například neplatí včas, a firma se dostane do platební neschopnosti. 

 

2.1. Rizikologie 

Rizikologie je nauka či věda o riziku. Zabývá se uvědomělým řízeným konáním 

směřujícím k optimalizaci ţivota nejen firem. Rizikologie je velice široký obor, který je 

těţké přesně vymezit. Objasnit obsah rizikologie lze díky základního cíle. 

Cíl rizikologie – je zaloţen na nahrazení intuitivního rozhodování, nebo alespoň jeho 

doplněním rozhodováním takovým, které by bylo zaloţeno na systematickém přístupu 

k jevům, dějům a událostem. Které se uţ staly, nebo které se očekávají.  

Hlavní pole působnosti rizikologie je v ekonomii (bankovnictví, pojišťovnictví), 

dále v technice (stavebnictví, strojírenství, doprava, elektrotechnika, aj). Postupně ale 

rizikologie proniká do dalších oborů jako je lékařství, biologie a ekologie.
 1

 

 

Rizikologie je tvořena dvěma úzce provázanými disciplínami, a to rizikové 

inţenýrství a management rizika. Tyto dvě disciplíny mají mnoho společného, ale liší se 

v náplni a ve svých cílech. 

Rizikové inţenýrství – převládají v něm převáţně exaktní vědní disciplíny, jako jsou 

prvky technické, matematické modelování, pravděpodobnostní analýzy a podobně. 

Rizikové inţenýrství se zabývá technickými stránkami problémů rizik a jejich 

následným hodnocením. Jeho součástí je analýza rizik. 

Management rizika – dominují mu ekonomické přístupy k problémům, které jsou 

vystaveny nejistotám či neurčitostem. Je zaměřen na stránky řízení a ekonomicky 

organizací.
2
 

 

                                                 
1
 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management (2006), str. 15 

2
 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management (2006), str. 14 
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„Někdy je obtíţné tyto dva obory od sebe odlišit, či jeden nad druhým nadřadit. 

Protoţe bez rizikového inţenýrství by nebylo moţné analyzovat rizika a naopak bez 

rizikového managementu by práce rizikových inţenýrů postrádala smysl. Management 

rizika přejímá od rizikového inţenýrství výsledky a rizikové inţenýrství bere 

z managementu rizika podněty a poţadavky. 

Rozlišení obou oborů je patrné v jejich cílech, kdy: 

a) cíl rizikového inţenýrství je dávat podklady k rozhodování o riziku 

b) cíl managementu rizika je ovládat riziko a rozhodovat o riziku; tvoří také postupy 

k vyuţití nejistot ve prospěch zvýšení hodnot spekulací a k omezení nebo vyloučení 

dopadů nepříznivých událostí na bezprostřední příjemce rizika.“
3
 

 

2.2. Riziko 

Původ slova riziko má opravdu širokou interpretaci. Jeho kořeny můţeme hledat: 

 v arabském slově risq, kde risq označuje „všechno, co ti bylo dáno a z čeho můţeš 

mít zisk“ a má význam náhodného a příznivého výsledku
4
, 

 v latinském slově riscum, toto pojetí se vztahuje k pochybnosti, jakou představuje 

korálový útes pro námořníka, pouţívá se jak pro náhodu, tak i nepříznivou událost
5
, 

 velice blízko k latinskému odvození je odvození italské, pocházející údajně ze 

sedmnáctého století, kdy se slovo risk spojovalo s lodní plavbou a vyjadřovalo 

„vystavení nepříznivým okolnostem“ 

 v řecké odvozenině arabského slova risq, pouţívaná především ve dvanáctém 

století, je obsah popisován jako vztah ke změně výsledku a můţe nabývat dvou 

hodnot – pozitivní či negativní
6
, 

 francouzské slovo risqué má především negativní náboj v moderním pojetí „nic 

neriskoval, nic nezískal“
7
, 

 v běţné angličtině má slovo risk jen negativní asociaci, kdy do anglického jazyka 

vstoupilo během sedmnáctého století; následně během století osmnáctého se začalo 

objevovat v pojišťovací terminologii
8
 

                                                 
3
 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management (2006), str. 14 

4
 MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management (2007), str. 7 

5
 MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management (2007), str. 7 

6
 MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management (2007), str. 7 

7
 MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management (2007), str. 7 
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 Ottův obchodní slovník (Praha 1924), který patří v dnešní době uţ mezi starší 

encyklopedie, vysvětluje slovo risk jako odvahu či nebezpečí a Masarykův slovník 

naučný (Praha 1932) prezentuje význam ve smyslu moţné ztráty
9
. 

 

Vysvětlení slova risk je v dnešní době posunuta trochu dále. Pojmu nebezpečí se 

přisuzuje význam jiný, a dostává různá přízviska, jako je pojistné nebezpečí (které 

znamená moţnou příčinu vzniku pojistné události uvedených v pojistných podmínkách 

pojišťoven nebo v ujednání samotné pojistné smlouvy, proti které lze sjednat pojištění - 

jedná se o krádeţe, vloupání, ţivly), stav nebezpečí (nouzový stav) a podobně. Při 

výkladu současného pojetí slova riziko, je patrné jiţ ze samotné historie uvedené výše, 

ţe neexistuje ani jedna obecně uznávaná definice tohoto pojmu. Nejčastěji prezentovaná 

jsou: 

 pravděpodobnost či moţnost vzniku ztráty, 

 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 

 nebezpečí chybného rozhodnutí, 

 moţnost vzniku ztráty nebo zisku
10

. 

 

V současné době není ojedinělé, ţe se setkávám s postojem firem k riziku, jako k 

„věci“, kterému se snaţí vyhnout za všech okolností. 

 

2.2.1. Parametry rizika 

Na níţe uvedeném modelu, lze názorně popsat typické parametry rizika. Model 

předpokládá, ţe kaţdé riziko obsahuje čtyři základní parametry: 

1) závaţnost dopadu, 

2) citlivost na změny nebo externí vlivy, 

3) pravděpodobnost výskytu, 

4) stupeň vzájemné závislosti s ostatními faktory rizika. 

 

                                                                                                                                               
8
 MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management (2007), str. 7 

9
 SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích (2010), str. 90 

10
 SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích (2010), str. 90 



 

13 

Pokud by chyběl byť jediný faktor, nemohla by být situace povaţována za riziko. 

Model je pouţitelný pro popisy rizikových situací či událostí, analýzy rizik, …
11

 

 

 

Obrázek 1: Typické parametry rizika (MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management 

(2007), str. 8) 

 

 

2.2.2. Kategorizace a klasifikace rizik 

Jedním z problémů dnešní rizikologie je skutečnost, ţe zatím není definováno 

uspořádání nebezpečí a rizik v nějakém universálním systému do kategorií nebo tříd. 

Nyní je to moţné jen v uţších okruzích (například v rámci jedné organizace, v rámci 

jednoho oboru, …).
12

 

Hmotné riziko – projevuje se tak, ţe je zpravidla nějak měřitelné 

Nehmotné riziko -  souvisí s duševní činností nebo nečinností, někdy bývá označováno 

jako riziko psychologické. 

                                                 
11

 MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management (2007), str. 8 
12

 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management (2006), str. 17 
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Spekulativní riziko -  riziko podstupované s cíleným záměrem, kdy motivem je zisk 

z rizika. Vyznačuje se tím, ţe na ně ţádný pojistitel nikoho nepojistí. Někdy se pouţívá 

označení pozitivní riziko, nebo se o riziku v této spojitosti vůbec nehovoří 

Čisté riziko – riziko, jehoţ realizace je vţdy nepříznivá, a které se proto rozhodovatel 

snaţí vyhnout. Jsou to rizika většinou pojistitelná, ale ne vţdy jsou pojišťovny ochotny 

pojistku sjednat. 

Systematické riziko – riziko, kterému je vystaveno několik projektů určité třídy. Takové 

riziko se nedá regulovat. 

Nesystematické riziko – vztahuje se jen na jeden projekt a je na ostatních nezávislé. Dá 

se proto přenést částečně na jiné projekty, a docílit tak redukce portfolia rizik (souhrn 

všech rizik projektu) u vyšetřovaného projektu. 

Pojistitelné a nepojistitelné riziko – oba pojmy se uplatní tam, kde jde o úplatné 

přenesení rizika na třetí osobu. 

Strategické riziko – uplatnění se ve strategickém rozhodování (v rozhodování typu: „Co 

se dá udělat?“). 

Operační riziko – je prvkem operačního rozhodování (typu: „Jak se to dá udělat?“). 

Odhadované riziko – riziko, které doposavad není numericky popsané a lze o něm říci 

jen to, ţe existuje nebo neexistuje. Jde tedy v podstatě o nebezpečí, nikoliv o riziko.
13

 

 

Další moţný pohled na rozdělení – či klasifikaci rizik je dle jejich četnosti 

výskytu. 

Rizika projektu – zde není základním poţadavkem jen řídit fyzická rizika projektu, ale 

nutnost, aby i ostatní strany s účastí v projektu řídila svá vlastní rizika. V rizikách 

projektu je moţné definovat dvě fáze, které jsou nejnáchylnější k rizikům, a to: 

a) etapa implementace (před dokončením) – závislá například na stavebních rizicích 

b) provozní fáze (po dokončení) -  závislá na provozních rizicích, několik prvních let 

provozu má nejvyšší stupeň náchylnosti na riziko 

 

Globální rizika – vznikají ze zdrojů, které leţí vně prostředí projektu, jsou obvykle 

předvídatelná, ale jejich vliv na výstup nemusí být vţdy kontrolovatelný v rámci 

jednotlivých prvků projektu. Globální rizika lze rozdělit na čtyři základní: 
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a) riziko politické 

b) riziko právní 

c) riziko obchodní 

d) riziko environmentální 

Těmto rizikům se často říká nekontrolovatelná, protoţe právní jednotka taková 

rizika kontrolovat nemůţe, přestoţe existuje vysoká pravděpodobnost jejich výskytu. 

Často právě tyto čtyři rizika ovlivňují budoucí schválení samotného projektu. 

 

Elementární rizika – svůj původ mají ve zdrojích v rámci prostředí projektu a jsou 

obvykle kontrolovatelná, v rámci jednotlivých prvků projektu. Lze definovat hlavní 

čtyři elementární rizika: 

a) výrobní  

b) stavební 

c) finanční 

d) rizika výnosů 

 

Holistické riziko – jde o proces, kterým organizace nejprve identifikuje a kvantifikuje 

všechna ohroţení svých a cílů. Poté tato ohroţení řídí v rámci existující struktury řízení, 

nebo přijetím nové struktury řízení. Tento způsob řízení rizik se snaţí zmírnit starosti 

akcionářů. 

 

Stálé riziko – vtahuje se pouze na potencionální ztráty, kdy se lidé s averzí k riziku 

obávají i minimálních ztrát. Například riziko ztráty trhů pro konkrétní výrobek tím, ţe 

se neriskuje zavádění nových výrobků na stejný trh. 

 

Dynamické riziko – znamená, ţe dojde k potenciálnímu přírustku, stejně tak, jako 

potencionální ztrátě. Dynamické riziko je riskování ztráty něčeho jistého pro získání 

něčeho nejistého. Kaţdé manaţerské rozhodnutí má prvek dynamického rizika pouze 

praktickými pravidly převzetí rizika. 
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Neodmyslitelné riziko – různé obory podnikání mají svá typická neodmyslitelná rizika, 

například při těţení ropy moţnost poţáru, v bankovním sektoru finanční ztráty a 

podobně. 

 

Nahodilé riziko – vyskytuje se, kdyţ na organizaci působí nějaká událost přímo 

v oblasti mimi dosah jejího přímého řízení, ale na kterém je závislá, například špatní 

dodavatelé. V praxi je běţné, ţe určité procento celkové hodnoty projektu se dává 

bokem, právě nákladů, vyvolaných tímto rizikem. 

 

Zákaznické riziko – vzniká ze závislosti na klientovi, protoţe ten můţe svůj obchod 

stáhnout a předat konkurenci. Toto riziko lze do jisté míry řídit vytvořením větší 

databáze zákazníků. 

 

Riziko spojené s nákupem – je nezbytnou obchodní realitou. Mnoho firem navrhuje a 

implementuje nové systémy měření výkonů, spolupodílí se na vývoji měřítek klíčových 

prvků přínosu nákupů, které jsou dnes brány za strategické, ale dříve nebyly nikdy 

analyzovány. 

 

Organizační riziko – hlavní myšlenka tohoto rizika je tak, ţe špatná infrastruktura můţe 

vést ke slabé kontrole a špatné komunikaci a různými dopady na firmu. A dobré 

komunikační spojení povede k efektnímu řízení rizik.  

 

Riziko interpretace – se vyskytuje tam, kde management a zaměstnanci ve stejné firmě 

nemohou efektově komunikovat, protoţe mají svůj vlastní profesní slovník. Různé 

profese (například inţenýr, chemik, bankéř) mají své vlastní termíny, bez kterých by se 

neobešly. 

 

Riziko informačních technologií – je v současné době jedno z nejrychleji rostoucím 

průmyslovým oborem, do kterého proudí obrovské mnoţství peněz. Nejsilnějšími tlaky 

z okolí je udrţení kroku s konkurencí, vlastní image firmy, … Softwarová rizika se dají 

celkem přesně popsat a identifikovat, kdy mezi ně můţeme zahrnout: nepochopení cílů, 
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nedostatek spolupráce ze strany vedení, nereálný časový plán, nedostatečné znalosti a 

dovednosti, chybné funkce softwaru, samotné zavedení softwaru, …
14

 

 

2.2.3. Zdroje rizika 

Existuje mnoho druhů rizik, která musí organizace vzít do úvahy před tím, neţ 

učiní určité rozhodnutí. U kaţdého zdroje je nezbytné provést identifikaci, analýzu a 

odezvu. 

Zdroje rizika se mohou dělit i dle různé úrovně rozhodování: 

 na úrovni Corporate například politická, finanční, právní, 

 na úrovni Strategic Business například potřeba ohodnotit povahu rizik 

ekonomických, přírodních a trţních ještě před schválením projektu, 

 na úrovni Project například rizika spojená s konkrétním projektem (technická, 

zdravotní, bezpečnostní, provozní, rizika spojená s kvalitou). 

Zdrojem rizika můţe být jakýkoli faktor, který můţe ovlivnit projekt nebo výkon 

firmy. K riziku dochází, kdyţ tento účinek je nejistý, nevýznamný ve svém dopadu na 

projekt, nebo na výkon firmy. Z čehoţ plyne skutečnost, ţe definice cílů projektu a 

kriteria výkonu mají základní vliv na úroveň rizika projektu. 

Zdrojem rizika mohou být i nevhodné cíle a neschopnost uznat potřebu 

minimální úrovně výkonu oproti určitým kritériím (například: vedoucí dává nereálné 

cíle svým podřízeným, které není moţné z fyzických důvodů splnit).
15

 

 

Zdroj rizika Změna, nejistota z důvodu: 

Politika 
Veřejné mínění, situace ve vládě, změna ideologie, legislativa, 

války, terorismus, … 

Životní prostředí 
Kontaminovaná půda, odpovědnost za znečištění, zákon o 

ochraně ţivotního prostředí, environmentální předpisy 

Plánování Poţadavky na předpisy, politika a praxe 

Trh Poptávka, konkurence, uspokojování zákazníka, móda 

Ekonomika Politika finanční správy, daně, nákladová inflace, úrokové 
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míry, kurzy změn 

Finance Bankrot, marţe, pojištění, podíl na riziku 

Příroda Počasí, zemětřesení, archeologický výzkum 

Projekt 

Definice, strategie nákupu zásob, normy, schopnost vést, 

organizace, plánování a řízení kvality, program, pracovní 

zdroje, komunikace, kultura 

Technika Přijatelnost návrhu, provozní účinnost, odpovědnost 

Lidský faktor 
Omyl, nekompetence, ignorace, únava, vyčerpání, 

komunikační schopnost, kultura 

Bezpečnost 
Předpisy (např. bezpečnost a zdraví při práci), nebezpečné 

látky 

Právní zásahy 
Ty, které jsou spojeny se změnami v legislativě jak na státní 

úrovni, tak ve směrnicích EU 

 

Tabulka 1: Typické zdroje rizik týkající se obchodu a projektů (MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal 

F. Risk management (2007), str. 12) 

 

2.3. Analýza rizika  

Analýza rizika je prvním krokem při sniţování rizika. Obvykle je chápána jako proces: 

 definování hrozeb, 

 definování pravděpodobnosti jejich uskutečnění, 

 definování dopadu na aktiva, 

 stanovení rizik a jejich závaţnosti. 

Druhým krokem po analýze rizik je řízení rizik (nazývaný také management rizik).
16

 

 

Kvalitní řešení jakéhokoli problému v kterékoli oblasti je vţdy postaveno na 

kvalitní analýze rizik, která je následně vstupem pro řízení rizik. 

Analýza rizik zahrnuje nejčastěji základní čtyři úkony: 

1) identifikaci aktiv – coţ znamená vymezení posuzovaného subjektu, spolu 

s popisem všech aktiv, které vlastní, 
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2) stanovení hodnoty aktiv – coţ znamená určení hodnoty všech aktiv a jejich význam 

pro subjekt, ohodnocení dopadu jejich případné ztráty, změny či poškození, 

3) identifikaci hrozeb a slabin – znamená určit druhy událostí a akcí, které mohou 

ovlivnit hodnotu aktiv negativním způsobem a také určení slabých míst daného 

subjektu, které by mohly umoţnit působení hrozeb, 

4) stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti – znamená určit pravděpodobnost 

výskytu hrozeb a následnou míru zranitelnosti subjektu k dané hrozbě.
17

 

 

Analýza rizik a výsledky hodnocení rizik jsou schopny: 

 dát návod vedení firmy, jak postupovat, 

 jak určit priority zvládání rizika, 

 návod na moţná opatření vedoucí k zamezení jejich výskytu. 

Mezi nutné podmínky pro reálné zhodnocení rizik patří důleţitá podmínka a to, 

ţe firma si musí hned na začátku přesně definovat, na jaké úrovni chce analyzovaná 

rizika eliminovat. Protoţe snaha eliminovat úplně všechna rizika najednou je finančně 

velice nákladná a nemusí se setkat s úspěchem. 

 

Při tvorbě analýzy rizik se firma setkává se základními pojmy, jako je aktivum, 

hrozba, zranitelnost, protiopatření, riziko. 

Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která můţe být zmenšena působením 

hrozby. Aktiva dělíme na hmotná a nehmotná. Základní charakteristikou aktiva je jeho 

hodnota, která je vyjádřena cenou. Hodnota aktiv je relativní vzhledem ke způsobu 

ocenění.
18

 

Hrozba je událost, aktivita nebo osoba, která má neţádoucí vliv na bezpečnost, či můţe 

způsobit škodu. Hrozba můţe být zcizení věci, přírodní katastrofa, ztráta informací, 

změna legislativy ve státu podnikání a podobně.
19

 

Zranitelnost je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, který můţe hrozba 

vyuţít pro uplatnění svého neţádoucího vlivu. Zranitelnost je vlastnost aktiva a říká, jak 

je aktivum citlivé na působící hrozby.
20
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Protiopatření je postup, proces, procedura, … co bylo speciálně navrţeno pro zmírnění 

působení hrozby, sníţení její zranitelnosti. Protiopatření se navrhují tak, aby předešly 

vzniku škody nebo sníţily následky škody.
21

 

 

Vztahy mezi jednotlivými prvky analýzy a řízení rizik, lze popsat různými 

modely, například i modelem, znázorněným na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

2.3.1. Vztahy v analýze rizik 

V následujícím obrázku jsou uvedeny základní vztahy v analýze rizik, které jsou 

nezbytné pro úspěšné provedení analýzy rizik. 
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Obrázek 2:  Vztahy při řízení rizik (SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách 

a jiných organizacích (2010), str. 98) 
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Obrázek 3: Vztahy v analýze rizik (SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách a 

jiných organizacích (2010), str. 97) 

  

Obecný postup analýzy rizik spočívá ve stanovení hranice analýzy rizik, 

identifikace aktiv, stanovení hodnoty a seskupování aktiv, identifikace hrozeb, analýze 

hrozeb a zranitelností, stanovení pravděpodobnosti jevu a samotné měření rizika (které 

lze zrealizovat i pomocí statistických výpočtů.
22

 

 

2.4. Metody analýzy rizik  

Rozdělení metod analýzy lze provést podle charakteristik veličin, se kterými se 

pracuje. Existují dva základní přístupy k rozdělení těchto veličin a to na kvantitativní a 

kvalitativní. V samotné analýze rizik se potom pouţívá jeden z přístupů, či jejich 

kombinace. 
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2.4.1. Kvalitativní metody 

Základní princip kvalitativních metod je postaven na pravděpodobnosti, ţe daná 

situace nastane a popsání závaţnosti potenciálního dopadu. 

Rizika u kvalitativních metod jsou vyjádřena v určitém rozsahu. Ten je moţné si 

libovolně zvolit, ale v logické návaznosti na daném riziku. Například moţnost 

bodového ohodnocení 1 aţ 10, určení pravděpodobnosti ano / ne (1/ 0), nebo vyjádření 

škály moţností slovně (nízké, střední, vysoké). Úroveň ohodnocení se obvykle určuje 

kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metody jsou jednodušší a rychlejší, ale více 

subjektivní. Tyto metody mají problémy s kontrolou efektivnosti nákladů. 

Kvalitativní metody se nejčastěji vyuţívají v případech, kde je třeba upřesnit 

postupy při detailních analýzách rizik, nebo kdyţ po získání mnoţství číselných údajů je 

třeba je kvalitativně zpracovat.
23

 

 

2.4.2. Kvantitativní metody 

Základním principem kvantitativních metod jsou matematické výpočty rizika 

z frekvence výskytu hrozby a jejího moţného dopadu. Tyto metody pouţívají nejčastěji 

číselného ocenění (například: pravděpodobnost vzniku události – číselná škála 1 aţ 10, 

ocenění dopadu události – číselná škála 1 aţ 5). 

Kvantitativní metody bývají často vyuţívány ve finančnictví, kdy zde dochází 

k nejčastějšímu vyjádření rizika ve formě roční předpokládané ztráty, která je následně 

vyjádřena finanční částkou. 

Provedení analýzy rizika kvantitativními metodami vyţaduje sice více času a úsilí (v 

porovnání s kvalitativními metodami), ale jsou schopny poskytnout finanční vyjádření 

rizik, které je pro zvládnutí rizika pro firmu mnohem hodnotnější. 

Mezi nevýhody kvantitativních metod patří jejich náročnost na provedení, 

náročnost zpracování výsledků a velice často formalizovaný postup (který můţe vyústit 

aţ tím, ţe nebudou vystihnuta specifika posuzovaného subjektu). Tyto všechny 

nevýhody mohou vést k vysoké zranitelnosti organizace, a to z důvodu zahlcení 
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hodnotitele vysokým objemem dat. Důleţitou podstatou výsledků kvantitativních metod 

je relevantnost získaných údajů.
24

 

 

Výpočet míry rizika dle kvantitativní metody: 

Kvantitativní metody analýzy rizik jsou zaloţeny na matematickém výpočtu 

rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Dle pouţitého mnoţství faktorů 

zasahujících do výpočtu míry rizika je lze rozdělit: 

1) tří faktorové 

vzorec pro výpočet: R=A*H*Z 

kde: 

R = míra rizika 

A = hodnota aktiva, coţ je něco, co má pro firmu hodnotu, a z toho důvodu to musí 

firma chránit. Musí být relevantní rozsahu systému řízení; příklad aktiv mohou být 

datové soubory, smlouvy, směrnice, počítače, zákazníci, personál aj. 

H = pravděpodobnost hrozby, coţ je potencionální příčina neţádoucího incidentu, 

který můţe mít za následek poškození firmy a jejích aktiv. Aktiva jsou předmětem 

mnoha druhů hrozeb, které vyuţívají zranitelnost. 

Z = zranitelnost, je to slabina nebo díra bezpečnosti firmy; sama o sobě 

nezpůsobuje poškození, je to pouze okolnost, která umoţní hrozbě ovlivnit aktiva; 

není-li zranitelnost řízena, umoţní hrozbě působit na aktiva; příkladem zranitelnosti 

můţe být absence vedoucího pracovníka, nestabilní sítě, nedostatek povědomí 

pracovníků o bezpečnosti v organizaci, nenainstalování bezpečnostní ochrany aj. 

2) dvou faktorové 

vzorec pro výpočet: R=PL*D 

kde: 

R = míra rizika 

PL = pravděpodobnost incidentu (jinými slovy je to kombinace hrozby a 

zranitelnosti, tedy H*Z) 

D = dopad, myšleno škody vzniklé hrozbou, které vyuţijí zranitelnosti; jsou to 

překonaná protiopatření, která působí na aktivum
25
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2.4.3. Kombinované metody 

Kombinované metody lze charakterizovat následujícími vlastnostmi: 

 vycházejí z číselných údajů, 

 cíl u kombinovaných metod se více blíţí realitě neţ u metod čistě kvantitativních a 

to díky kvalitativnímu hodnocení, 

 problémové můţe nastat v pouţití údajů z kvalitativního měření, protoţe ty nemusí 

vţdy odráţek pravděpodobnost události či výši jejího dopadu, protoţe mohou být 

ovlivněny měřítkem stupnice (která byla zvolena pro dané měření).
26

 

 

2.5. Nejpoužívanější metody analýzy rizik  

Mezi nejpouţívanější kvalitativní metody analýzy rizik patří Metoda účelových 

interview (přezdívaná metoda Delphi).  

Příkladem nejpouţívanějších kvantitativních metod analýzy rizik jsou metody 

CRAMM, COBRA a MELISA, které se ujaly především v oblasti bezpečnosti 

organizací a jejich informačních systémů.  

Existují i obecné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik a to Metodika 

@RISK, Metodika RiskPAC a RiskWatch.  

Mezi další metody analýzy rizik můţeme zařadit Stromový diagram a expertní 

metody kam patří například i FMEA. 

2.5.1. Metoda Delphi 

Metoda Delphi patří mezi nejpouţívanější metody kvalitativní analýzy rizik, 

mezi metody expertního odhadování. Vzhledem k tomu, ţe určuje, co se můţe stát a za 

jakých podmínek je pro analýzu rizik velice vhodná. Tato metoda je uváděna jako 

nejvhodnější pro stanovení plánovaných hodnot projektů. 

Podstata metody spočívá v postupném zjišťování a porovnávání názorů expertů 

o budoucím vývoji zvolené oblasti, přičemţ je zaručena jejich vzájemná anonymita, 
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řízená zpětná vazba informací a statistické identifikace shody názorů zkoumané skupiny 

expertů. 

Pouţití metody Delphi se zejména pouţívá pro různé druhy předpovědí a 

odhadů, hlavně v oblastech obchodu, marketingu, technologií a vzdělávání. Tato 

metoda je schopna dát předpověď úspěšnosti nového výrobku, odhad dopadů změn 

v marketingovém programu a předpověď důsledků závaţných rozhodnutí. 

Výhody této metody: menší náročnost na spotřebu zdrojů a času, zohlednění specifik 

posuzovaného informačního systému, jeho správce, okolí, uţivatelů apod. 

Nevýhody této metody: veliká časová náročnost, vysoké nároky na organizaci, 

zpracování, čas potřebný k získání výsledného názoru.
27

 

 

Metoda Delphi můţe slouţit k účelům: 

 přinést alespoň výhled nebo nastínění budoucího vývoje v dané oblasti 

 vyjasnit sporná témata mezi experty a odborníky 

 stanovit společenské, ekologické, politické nebo ekonomické priority do 

budoucna
28

 

 

Principy metody: 

 účastní se jí určitý počet nezávislých expertů (10 - 20) 

 experti pracují anonymně  

 odhad je upřesňován v několika kolech pomocí zpětné vazby prostřednictvím 

poskytnuté informace o ostatních získaných hodnotách 

 výsledky jsou statisticky zpracovány 

 experti musí mít k dispozici dostatečné informace pro zodpovězení otázky
29

 

 

2.5.2. Metoda CRAMM 

Metodika CRAMM je povaţována pravděpodobně za nejznámější 

z kvantitativních metod pro počítačové zpracování. Původně byla vyvinuta pro potřeby 
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vlády Velké Británie, ale v současné době je široce vyuţívána jako velice uznávaný 

prostředek pro analýzu rizik.  

Analýza realizovaná pomocí metodiky CRAMM je schopna řešit: 

 ohodnocení systémových aktiv 

 seskupení aktiv do logických skupin a stanovení hrozeb 

 prozkoumávání zranitelnosti systému 

 stanovení poţadavků na bezpečnost pro jednotlivé skupiny, na základě porovnání 

s jiţ implementovanými systémovými opatřeními 

Důleţité u metodiky CRAMM je, ţe se její pomocí zkoumá vţdy model určitého 

systému, nikoli systém samotný. Metodika CRAMM je nástroj pro odborníky 

zabývající se bezpečností, nikoli pro uţivatele ze strany běţných subjektů. Odpovídá 

tomu i jeho vysoká cena.
30

 

 

2.5.3. Metodika @RISK 

Tato metodika se řadí mezi obecné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik. 

Vyuţívá se k analýze rizik simulačních metod Monte Carlo. Výsledkem je zpracování 

celé problematiky ve formě tabulek. V této metodě se pak nejisté hodnoty zaměňují 

funkcemi, které reprezentují rozsah moţných hodnot. Vybrané hodnoty představují 

podklady pro další rozhodování. Rozhodujícím faktorem je potom návrh modelu. Jedná 

se tedy o kvantitativní metodu určující pravděpodobnostní rozdělení rizik a hrozeb.
31

 

 

2.5.4. Metodika RiskPAC 

Metodika RiskPAC se řadí mezi kvantitativní metody a slouţí k automatizaci 

dotazníkových přístupů. Umoţňuje řešit zpracovanou metodu dotazníkových akcí 

formou automatizovaného hodnocení. V daném procesu se jedná o automatizaci 

stanovení jednotlivých rizik, pracující na bázi umělé inteligence.
32
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2.5.5. RiskWatch 

RiskWatch, kvantitativní metoda, je programový produkt, který poskytuje 

metodický soubor pro zjištění jednotlivých rizik systému. Metoda je zaloţena na 

vytvoření modelu, postaveného na získaných datech nebo na simulační metodě Monte 

Carlo. Jde tedy o automatizaci zpracování výsledků, získaných na základě souborů 

otázek.
33

 

 

2.5.6. Stromový diagram 

Stromový diagram je další moţnou metodou analýzy rizik, kterou lze ve firmě 

vyuţít k analýze, pojmenování a řízení rizik.  

Stromový diagram můţeme definovat jako uspořádaný a orientovaný graf, který 

popisuje vývoj událostí. Lze jej chápat jako specifický schematický popis procesu. 

V podstatě jde o zjednodušené zobrazení procesů usuzování, které probíhají ve 

sloţitých stromových systémech. 

 

Druhy stromových diagramů: obecně je lze rozdělit do dvou základních skupit dle jejich 

pouţití a to na analytické a syntetické diagramy. V obou dvou diagramech můţe dojít ke 

dvěma situacím a to jaké následky plynu z událostí a jaké příčiny vedou k událostem. 

a) analytické diagramy – od jedné události přecházíme k několika událostem 

b) syntetické diagramy – od několika událostí přecházíme k jediné události 

 

Stromové diagramy graficky zobrazují: 

 události – pomocí bloků různého tvaru 

 vazby mezi událostmi – mocí spojnic (větví a hran) 

 vztahy mezi událostmi – pomocí hradel 
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Při pouţívání stromových diagramů, je třeba dodrţovat několik základních pravidel: 

 událost „příčina“ má vţdy jeden nebo několik následků 

 událost „následek“ má vţdy jednu nebo několik příčin 

 následky / příčiny jsou vzájemně nezávislé nebo závislé (částečně nebo úplně)
34

 

 

Pouţití a výhody stromových diagramů:  

Pouţívají se v mnoha fázích analýzy rizika a managementu rizika. Nejčastější 

formy jsou následující: 

 stromy událostí – analýzou je zjištění vývoje procesu; události mohou, ale nemusí 

být poruchami 

 stromy poruch – analýza směřuje k odhadu hypotetických poruch, které mohou 

nastat realizací nebezpečí, přičemţ se při reálné poruše hledají její příčiny, aby se 

z nich učinily závěry pro prevenci rizik nebo pro jiná rozhodnutí 

 stromy příčin – hledají se příčiny událostí, které jiţ nastaly nebo teprve mohou 

nastat 

 diagramy následků – hledají se moţné následky jedné nebo několika událostí, které 

jiţ nastaly nebo teprve mohou nastat 

 smíšené stromy příčin / následků – vývoj diagramu probíhá tak, ţe se mezilehlá 

událost větví buď na následky, nebo příčiny 

 sdružené stromy – diagramem příčin se dospěje k následku, který se stane příčinou 

a rozvine se do následků 
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 rozhodovací stromy 

Ve všech výše uvedených formách se dá stromový diagram vyuţít k odhadu 

pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu. Samotný diagram následně velice 

usnadňuje orientaci v pravděpodobnostech vzniku dílčích událostí, příčin a následků.
35

 

 

Sestavení stromového diagramu 

V analýze je nutné věnovat jisté mnoţství péče při sestavení stromového 

diagramu. Pokud se konstruuje v týmu expertů, je dobré dodrţet následující postup. 

1) dohodnutí se na pouţití stromového diagramu a stanovení cílů, kterých se má 

dosáhnout 

2) kaţdý expert navrhne svoji variantu stromového diagramu podle svého uváţení, 

názoru nebo svých poznatků 

3) návrhy se porovnají a staví se výsledný „slepý“ stromový diagram (slepý znamená, 

ţe nemá numerické údaje) 

4) doplnění numerických údajů experty (odhadnutí pravděpodobnosti příslušné 

k jednotlivým větvím) 

5) zpracování výsledného ohodnocení diagramu (větvím je přiřazena průměrná 

hodnota experty) 

6) kontrola, zda jsou výše uvedená pravidla splněna, a řešení se můţe opravit či 

zpřesnit
36

 

 

Stromové diagramy mají především metodický význam, a to: 

 „umoţňují rizikovému inţenýrovi rychleji a podrobněji vniknout do problému, 

neboť poskytují přehled o jevech, událostech, příčinách a následcích 

 jsou dobrým nástrojem pro dorozumění s objednatelem analýzy rizika; objednatel 

snáze pochopí myšlenkový postup rizikového inţenýra a navíc můţe podle své 

zkušenosti upozornit na varianty vývoje 

 usnadňují týmovou práci a dorozumění se spolupracovníky 

 jsou zdrojem podnětů pro analýzu rizik, neboť při jejich zpracování nalezneme 

události, následky nebo příčiny, ke kterým bychom pouhou systematickou 

spekulací nedospěli“
37
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2.5.7. Expertní metody 

„Významným a velice účinným nástrojem analýzy rizika jsou metody 

vyuţívající zkušeností expertů spolupracujících v expertních týmech k vyjádření 

verbálního nebo numerického názoru na daný problém. 

V expertních metodách se usiluje systematicky o to, aby názory jednotlivých 

expertů v týmu byly srovnatelné a vyhodnotitelné (pozor, aby nebyly uniformní). 

Expertní metody se pouţívají tam, kde je rozhodování zatíţeno nejistotami nebo 

neurčitostmi. Expertní metodu nelze pouţít v soudních nebo například rozhodčích 

řízeních, ale také ne v rozhodování, zda realizované dílo splňuje poţadavky projektové 

dokumentace.“
38

 

 

Expertní metody se rozlišují dle cílů jejich poţití do dvou skupin: 

a) získání verbálního odhadu nebezpečí a rizik projektu, popřípadě odhadu moţných 

jejich scénářů; rozhodovatel získá pestrý soubor informací, z kterého musí umět 

získat podklady pro rozhodnutí 

b) získání numerických odhadů závaţnosti nebezpečí a rizik projektu, které umoţňují 

vyhledání ohroţených míst projektu; rozhodovatel zpravidla dostane jednoznačný 

variantový podklad k rozhodování 

 

Mezi nejznámější expertní metody patří: 

 Extrapolace trendů 

 Expertní metoda 

 Brainstorming 

 Metoda scénářů 

 Panelové diskuse 

 Metoda analogie 

 Komparativní metoda 

 Matematické programování a modelování 

 Metoda regresní a korelační analýzy 
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 Sedm základních nástrojů managementu jakosti (Vývojový diagram, Ishikawův 

diagram, Formulář pro sběr dat, Paretův diagram, Histogram, Bodový diagram, 

Regulační diagram) 

 Sedm „nových nástrojů managementu jakosti (Afinitní diagram, Diagram 

vzájemných vztahů, Maticový diagram, analýza údajů v matici, Diagram PDPC, 

Síťový diagram)
39

 

 

FTA 

Specifické postavení v expertních metodách mají analýzy, které pracují se 

stromovými diagramy, a to ve všech formách. Nejčastější metodou této skupiny je FTA 

(analýza stromu poruch), která je zaměřena na zjištění příčin moţné nebo skutečné 

události. 

 

FMEA 

Nejrozšířenější metodou expertní analýzy rizik je FMEA, která kombinuje oba 

postupy (jak verbální tak numerickou). Verbální fáze se zaměřuje na identifikaci 

moţného vzniku, způsobů a následků poruch (realizuje se zpravidla brainstormingem). 

Numerická fáze se zaměřuje na tří parametrický odhad rizik projektu.
40

 

„FMEA představuje týmovou analýzu moţností vzniku vad u posuzovaného návrhu, 

hodnocení jejich rizik a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu. 

Zkušenosti ukazují, ţe pouţitím této metody lze odhalit 70 aţ 90% moţných neshod. 

Tato metoda byla vyvinuta v šedesátých letech v USA a byla původně určena pro 

analýzy spolehlivosti sloţitých systémů v kosmickém výzkumu a jaderné energetice. 

V českém překladu je známa jako Analýza moţností vzniku vad a jejich následků.  

Aplikací metody FMEA do praxe je moţno optimalizace návrhu, sníţení počtu 

změn ve fázi realizace, ohodnocení rizik moţných vad a na jeho základě stanovit 
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priority opatření, podpory účelného vyuţívání zdrojů aj. Specifický psychologický efekt 

této metody spočívá v posílení spoluzodpovědnosti širšího okruhu pracovníků.“
41

 

2.5.8. Mapy rizik 

Mapou rizika se rozumí grafické vyjádření nebo tabulkový přehled o výstupech 

a významnosti rizik, poskytnutí informací i prioritách řízení rizik z hlediska jejich 

neţádoucího dopadu na firmu. Tato metoda je velmi přehledná a patří mezi oblíbené 

nástroje v praxi pro svou názornost vazeb.
42

 

Mapa rizik, také někdy označovaná jako „tabelární mapa rizik“ je zpravidla 

realizována tabulkou, kde uspořádání je následující: 

 sloupce se člení podle pravděpodobné mnoţnosti realizace nebezpečí (v intervalu 

dohodnuté stupnice), nebo podle pravděpodobnosti výskytu realizace (0 / 1 nebo-li 

ano / ne) 

 řádky se člení podle závaţnosti následků realizace 

Někdy se tyto tabulky nazývají matice. Obvykle se tabulka člení na několik 

pásem intenzity rizik, coţ je jistým alternativním způsobem zobrazení rizika pomocí 

čáry. Do buněk tabulky se zapisují výsledky expertních analýz.  

 

 

Obrázek 5: Mapa rizik, tabulkové uspořádání (zdroj: TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: Analýza a 

management (2006), str. 194) 
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Místo tabulky se můţe zvolit i grafické znázornění, kde lze uplatnit další 

informace (například o zjistitelnosti nebezpečí, o moţnostech varování před realizací 

nebezpečí aj). Tyto tabelární (tabulkové) nebo grafické mapy rizik mají poskytnout 

rozhodovatelům přehled o stavu nebezpečí a rizik vyšetřovaného projektu.
43

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Mapa rizik, grafické uspořádání (zdroj: TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: Analýza a 

management (2006), str. 194) 

 

2.6. Řízení rizika  

Problematika řízení rizik je velice široká a podle svého zaměření často i velice 

odlišná. Mezi základní oblasti, kde lze hovořit o řízení rizik, můţeme zařadit: 

technologická rizika (přírodní katastrofa a havárie), rizika ochrany ţivotního prostředí, 

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

rizika (jako je například marketingové a strategické riziko, riziko managementu a 

rozpočtové riziko). 

Existují obecné zákonitosti řízení rizik, které je třeba znát. Řízení je proces, kdy 

se subjekt řízení snaţí zamezit působení jiţ existujících i budoucích faktorů a navrhuje 

řešení, která pomáhají eliminovat účinek neţádoucích vlivů a umoţňují vyuţít 

příleţitosti působení pozitivních vlivů.  Součástí procesu řízení rizik je rozhodovací 

proces, který vychází z analýzy rizik. Po zváţení dalších faktorů jako jsou faktory 
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ekonomické, technické, sociální, politické … management pro řízení rizik vyvíjí, 

analyzuje a srovnává moţná preventivní a regulační opatření. Následně z nich vybere 

to, kde je riziko nejmenší. Jako součástí řízení rizika je chápáno i šíření informací o 

riziku a vnímání rizika. 

Kritickou fází procesu řízení rizika je výběr optimálního řešení. Postup výběru 

optimálního řešení je následující: 

 určení úrovně rizika 

 hodnocení ekonomických nákladů variantních řešení pro sníţení rizika a jejich 

ekonomických přínosů 

 zhodnocení dopadů a přínosů  

 analýza moţných důsledků z přijatého rozhodnutí na subjekt a jeho okolí 

 rozhodnutí o realizaci opatření na sníţení rizika 

 

Management řízení rizik vyuţívá principu zpětné vazby nebo predikační vazby. 

Protoţe ale v reálné praxi nejsou k dispozici absolutně komplexní informace (nelze 

například odhadnout předem vliv a význam jednotlivých faktorů, př. ekonomických či 

politických), které na subjekt působí, je moţnost rozhodnout se i při neúplných 

informací. 

Finálním výsledkem kaţdé etapy řízení rizika je rozhodnutí. Většinou je 

výstupem více variant řešení. Obecně platných preventivních opatření pro významné 

sníţení pravděpodobnosti vzniku krizí a omezení jejich případných následků se také 

zabývá nouzové plánování jako základní součást krizového řízení.
44

 

2.7. Nástroje pro snižování rizika  

Kaţdá firma musí počítat s existencí rizika v podnikání, ale některé rizika lze 

přesunout a některá zadrţet. V některých situacích je vhodné se riziku vyhnout nebo jej 

redukovat. Vhodnost pouţití těch kterých nástrojů řízení rizika v dané situaci určuje 

charakter samotného rizika. Zvolený nástroj sniţování rizika by měl být pouţit jen 

v situaci, kdy právě on je ten nejvýhodnější a nejméně nákladový pro firmu. 
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 SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích (2010), str. 111-112 
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Ke sniţování rizika lze za nástroje pouţít transfer (přesun rizika), retence 

(zadrţení rizika) a pojištění (vyhnutí se riziku).
45

 

 

 

 

 
Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 
 

  

 

Tabulka 2: Doporučení metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě (zdroj: SMEJKAL, Vladimír; 

RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích (2010), str. 130) 

 

  

   

Uvedená tabulka třídí rizika do čtyř skupin podle kombinace pravděpodobnosti a 

tvrdosti kaţdého rizika: 

 rizika, která jsou charakterizována vysokou tvrdostí a vysokou pravděpodobností 

ztráty, jsou nejlépe řešena vyhnutím se těmto rizikům nebo jejich redukcí 

 rizika, která jsou charakterizována vysokou pravděpodobností ztráty a nízkou 

tvrdostí, jsou nejlépe řešena pomocí retence a jejich redukce 

 rizika, která jsou charakterizována vysokou tvrdostí a nízkou pravděpodobností 

ztráty, jsou nejlépe řešitelná pomoci pojištění 

 rizika, která jsou charakterizována nízkou pravděpodobností a nízkou tvrdostí, se 

objevují jen zřídka a nejlépe je lze řešit jejich zadrţením.
46

 

 

Mezi metody sniţování podnikatelského rizika patří například ofenzivní řízení 

firmy, retence rizik, redukce rizik, přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty, 

diverzifikace, pojištění, prognózování, vytváření rezerv, získávání dodatečných 

informací, sdílení rizika a mnohé další. 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích (2010), str. 130 
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 SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích (2010), str. 130-131 
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3. Metodika 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je zpracována na základě 

studia odborné literatury a ostatních zdrojů uvedených v seznamu pouţité literatury. 

Praktická část diplomové práce zhodnocuje současné metody sniţování rizika ve 

vybrané firmě a navrhuje nástroje a metody pro měření a sniţování rizika. 

Pro analýzu současného stavu firmy byl zvolen Porterův model a SWOT analýza. 

Pro analýzu rizik byla pouţita metoda FMEA. 

Všechny potřebné informace k praktické části práce byly čerpány od majitelů 

firmy, z poskytnutých účetních výkazů a z vlastního pozorování firmy. 

 

Analýza podniku byla provedena za použití těchto metod: 

1) Porterův model 

Porterův model určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita na trhu je 

závislá na působení konkurence, dodavatelů, zákazníků a substitutů. Výsledkem 

jejich společného působení je ziskový potenciál firmy. 

Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních 

sil: 

 riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 rivalita mezi stávajícími konkurenty 

 smluvní síla odběratelů 

 smluvní síla dodavatelů 

 hrozba substitučních výrobků
47

 

2) SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, díky níţ lze identifikovat silné a slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby spojené s podnikáním. 

3) FMEA analýza 

Jedná se o systémový přístup k prevenci nedostatečné jakosti. Na jejím základě lze 

odhalit riziko moţných vad a dále stanovit opatření ke zlepšení. 
48

 

                                                 
47

 STŘELEC, Jiří. Www.vlastnicestacz: Porterův model konkurenčních sil. [online]. [cit. 2012-02-09]. 

Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-marketing/porteruv-model-konkurencnich-sil/ 
48

 Postup ve FMEA analýze [online].  c2010 [cit. 2010-11-07]. Dostupné z www: 

http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCEQswYwAA&url=http%3A%2F%2Fww

w.elearn.vsb.cz%2Farchivcd%2FFMMI%2FMJ%2FAnimace%2FAnimace%252010%2520-
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FMEA analýza zahrnuje následující kroky: 

 rozdělení procesu na dílčí fáze 

 analýza moţných rizik 

 analýza příčin jednotlivých rizik 

 analýza moţných následků (důsledků) rizik 

 hodnocení významu (závaţnosti), předpokládaného výskytu a 

odhalitelnosti jednotlivých rizik 

 výpočet rizikových čísel včetně jejich porovnání s kritickou hodnotou 

(výpočet má tvar: PRČ = význam x výskyt x odhalitelnou) 

 návrh a realizace opatření vedoucí ke sníţení rizik 

 hodnocení rizik po realizaci navrţených opatření
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
%2520FMEA.pps&rct=j&q=FMEA%20metoda&ei=XQv-

TIbBOIp8QON6c2MCw&usg=AFQjCNGgsVwsKzakfBTyblDwhbMpWcuHJA&sig2=iutgM9Ok_WT

MgEWT7kuqjw&cad=rja. 
49

 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: Analýza a management (2006), str. 183 
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4. Analýza současného stavu firmy 

Analýza současného stavu firmy se zabývá charakteristikou firmy, analýzou 

současného stavu firmy pomocí Porterova modelu a SWOT analýzy a analýzou rizik 

pomocí FMEA analýzy.  

 

4.1. Charakteristika firmy 

Firma Le Sucre, spol. s r.o. byla do obchodního rejstříku zapsána 23. července 

2009 s předmětem podnikání výroba, obchod a sluţby, pekařství, cukrářství a 

pohostinská činnost. Jedná se o cukrárnu s posezením a vlastní výrobou se sídlem firmy 

ve Slavkově u Brna (okres Vyškov, Jihomoravský kraj). Firma má dva majitele, kteří si 

vlastnictví rozdělili rovným dílem. Jeden z majitelů je zároveň jednatelem firmy.  Roční 

obrat firmy je zhruba dva a půl miliónu.  

Firma je v pronájmu rodinného domu přímo na hlavním náměstí Slavkova u Brna. 

Přestoţe historie firmy Le Sucre, spol. s r.o. je poměrně mladá (necelé tři roky), historie 

cukrárny v domě je několik desetiletí. 

Firma zaměstnává čtyři zaměstnance a spolupracuje se čtyřmi brigádníky na 

sezónní výpomoc. Činnost firmy spočívá ve výrobě zákusků a dortů a prodeji zákusků, 

dortů, zboţí. 

Otevírací doba je sedm dní v týdnu (po – pá 8.30 – 17.00 hod; so 8.30 – 17.30 

hod; ne 9.00 – 17.30 hod). Zavřeno je jen v období Vánoc a Silvestra. 

 

Sortiment – firma vyrábí cca 55 druhů zákusků a máslové, šlehačkové a 

marcipánové dorty. Dále prodává zboţí typu sladkosti, čokolády, bonboniéry, hračky 

s cukrovinkami a doplňkový sortiment. Z nápojů je to kompletní sortiment chlazených 

nápojů (ochucené a neochucené limonády, dětská pití, energetické nápoje, lahvové pivo, 

…) a nabídka teplých nápojů (káva, čaj, čokoláda, horké nápoje, …). 

 

4.2. Současný stav firmy  

Cílem analýzy současného stavu firmy je definování stavu konkurence v odvětví a 

uvědomění si silných a slabých stránek firmy s moţnými příleţitostmi a hrozbami. 
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Přičemţ výsledkem získání těchto informací je ucelený náhled na cukrárnu z vnějšího a 

vnitřního pohledu potřebného k analýze rizik. 

 

4.2.1. Porterův model 

Porterův model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti 

základních sil: 

1) Riziko vstupu potenciálních konkurentů je u firmy Le Sucre, spol. s r.o. je 

značné. Činnost cukrárny lze rozdělit na výrobní a odbytovou. Bariéry pro výroby 

zákusků a dortů prakticky nejsou ţádné. Stačí mít vhodné prostory s minimálním 

vybavením (cukrářské trouby, lednice, mrazící boxy), které jsou bez problémů 

dostupné na trhu. Jedinou moţnou nákladnější investicí je chladící box na uchování 

zákusků (kde menší varianty 3 x 4m začínají na cca 100.000,-Kč). Bariéry pro 

vstup na místní trh co se týká odbytu by potencionální konkurence také ţádné 

neměla, protoţe na stejném náměstí, kde se nachází cukrárna je několik dalších 

prostor ihned k pronájmu. Jediným moţným problémem pro novou firmu by mohlo 

být najití šikovné a zkušené cukrářky, která by uměla zhotovit marcipánové dorty 

alespoň ve srovnatelné kvalitě jako je tomu u firmy Le Sucre, spol. s r.o. 

Firma Le Sucre, spol. s r.o. z pohledu dodavatele zákusků do jiných prodejen má 

také velké mnoţství potencionálních konkurentů. Tyto odběratelské firmy se 

v zásadě rozhodují jen na základě prodejních cen zákusků a dortů. 

2) Rivalita mezi stávajícími konkurenty je v místě podnikání také značná. Přímo na 

protější straně náměstí (od firmy Le Sucre vzdálená cca 60m) je kavárna se 

sortimentem zákusků, která v létě má také zahrádku a nabídku zmrzliny. Dále 

v samotném městě Slavkov u Brna se nachází další tři menší cukrárny, které uţ 

ovšem nemají tak široký nabízený sortiment. V letních měsících se konkurence 

(zmrzliny a ledové tříště) rozroste o místní koupaliště a na samotném náměstí o dva 

další stánkové prodejce. V blízkém okolí města se nachází dvě vesnice, kde mají 

velice pěkně vybavené cukrárny s velkým sortimentem nabízeného zboţí. 

Z pohledu cukrárny jako dodavatele zákusků a dortů do jiných prodejen se velice 

často stává, ţe jiné firmy se snaţí přebírat odběratele nejrůznějšími technikami. 
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Jedná se o různé slevy a mnoţstevní zvýhodnění, rozmanitost sortimentu, pruţnost 

a variabilnost dodávek, … 

3) Smluvní síla odběratelů je pro firmu středně veliká. Cukrárna má jednoho stálého 

většího odběratele a dva menší, kteří odebírají zákusky pravidelně (5x týdně), dále 

pět menších odběratelů, kteří odebírají zákusky nepravidelně (cca 8 za měsíc). Le 

Sucre, spol. s r.o. není na těchto trţbách od odběratelů silně závislá. Spíše firma 

s tímto druhem příjmu počítá v nákladech na obměnu sortimentu, zkoušení novinek 

a obnovování inventáře ve výrobně i odbytu. Ze strany stálých odběratelů na firmu 

nebyly doposud učiněny ţádné tlaky. 

4) Smluvní síla dodavatelů je obzvláště v prodeji cukrovinek veliká. Existují stovky 

dodavatelů zboţí a surovin. Co se týče surovin pro výrobu zákusků (tak vzhledem 

k pouţívaným technologiím a sortimentu) je cukrárna prakticky bezbranná a musí 

akceptovat i případná nečekaná zdraţení dodavatele. Cukrárna má sice moţnost 

přejít k jinému dodavateli, ale musela by změnit celý sortiment, výrobní postupy a 

technologické postupy, coţ by ve výsledku bylo značně nákladné (na podzim 2010 

se o to pokusila, ale vrátila se zpět k předešlému dodavateli právě z finančních 

důvodů). Z pohledu nákupu zboţí od dodavatelů je jejich smluvní síla středně 

veliká. Firma ale je schopna tuto sílu korigovat svoji pevnou a neústupnou cenovou 

politikou. Jedná se především o dodavatele bonboniér a cukrovinek pro děti. 

5) Hrozba substitučních výrobků není v odvětví podnikání firmy (cukrárna) nijak 

veliké. Zákusek ani dort ţádný přímý substitut nemá. Zboţí typu lízátka, čokolády, 

bonboniéry, káva, čaj, chlazené nápoje, … jsou v cukrárně nabízeny v dostatečných 

druhových variantách, ţe ani tady nemá firma přímou hrozbu substitučních výrobků 

(př. 25 druhových typů bonboniér, 10 druhových typů čokolád, 12 druhových typů 

lízátek, 15 druhových typů bonbónů, …). Za nepřímý substitut by bylo moţné 

počítat jedině pečené sladké buchty, croasanty a koláče. Protoţe perníky, palačinky, 

vafle, apod. se ve firmě při různých akcích realizují pravidelně. 
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4.2.2. SWOT analýza 

Mezi silné stránky firmy patří: 

 parkování přímo před cukrárnou 

 bezbariérový přístup do prodejny (bezbariérové WC) 

 prostorná prodejna (moţno vjet i s kočárkem) 

 dětský koutek (místo na dva kočárky) 

 široký sortiment veškerého zboţí (cca 20 druhů bonboniér, cca 10 druhů čokolád, 

cukrovinky, cukrovinky s hračkou, …) 

 široký sortiment zákusků (cca 50 druhů) 

 široký sortiment nabízených dortů (marcipánové, šlehačkové, máslové) 

 vysoce kvalifikovaní zaměstnanci ve výrobě (cukrářky) 

 

Mezi slabé stránky firmy patří: 

 moderní, ale málo funkční zařízení prodejny (bar, regály, ţidle a stoly) 

 zastaralé zázemí skladových prostor firmy 

 zastaralé technické zařízení provozovny (dřezy, stoly, trouby, lednice) 

 prakticky nulová reklama a propagace firmy a jejich výrobků 

 

Příležitosti firmy jsou: 

 zvelebení prodejních prostor a prostor pro zákazníky 

 zavedení dia zákusků 

 oslovení více moţných odběratelů zákusků a dortů, aby tento příjem byl pro firmu 

podstatný 

 

Hrozby pro firmu jsou: 

 zaměstnanci na obsluze, brigádní výpomoci během sezóny (sníţení kvality 

poskytovaných sluţeb) 

 vznik nové konkurence 

 stávající konkurence jen cca 60 m od provozovny 

 nedodrţování tak širokého sortimentu nabízených jednak výrobku, tak i zboţí 

 zvýšení nájemného na uţ neúnosnou míru 

 nedostatečná kontrola jakosti zákusků (sníţení kvality → úbytek zákazníků) 



 

42 

4.3. Analýza rizik pomocí FMEA analýzy  

Analýza rizik pomocí FMEA analýzy sestává s osmi kroků, které jsou popsány 

v následujících kapitolách 4.3.1. aţ 4.3.8. 

4.3.1. Rozdělení procesu na dílčí fáze 

Po konzultaci s majiteli firmy byly rozděleny hlavní procesu odbytu a výroby do 

devíti skupin. Důvodem byla velká rozdílnost jednotlivých moţných rizik a to v jejich 

důsledcích. Proto například nelze sjednotit nákup surovin do výroby s nákupem zboţí 

do odbytu. 

Jednotlivé procesy jsou tedy: 

1) nákup surovin do výroby 

2) nákup zboţí do odbytu 

3) prodej dortů 

4) prodej zákusků 

5) prodej zboţí 

6) příprava baristických produktů 

7) rozvoz odběratelům 

8) výroba dortů 

9) výroba zákusků 

Číslování procesů (1 – 9) bude pouţíváno v tabulkách, aby byla zachována 

přehlednost a jednoznačná identifikovatelnou jednotlivého popisovaného procesu. 

Jednotlivé procesy byly také seřazeny dle abecedy, aby byla zachována objektivita 

popisu a bylo zabráněno účelovému posunu určitého procesu před jiný. 

 

4.3.2. Analýza moţných rizik 

V druhé kroku FMEA analýzy byly stanovena jednotlivá rizika, která mohou 

nastat v jednotlivých fázích procesu. Jednotlivá rizika pro daný proces byla abecedně 

seřazena. 

Pro první proces, nákup surovin do výroby, bylo stanoveno sedm rizik a to: 

dlouhé dodací lhůty, nesprávně dovezené suroviny od dodavatele, nesprávně napsaná 

objednávka surovin, nesprávně objednaná objednávka surovin u dodavatele, neučiněná 
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objednávka surovin, objednaná surovina uţ se nevyrábí a vadná objednávka (prošlá či 

zkaţená). 

Pro druhý proces, nákup zboží do odbytu, bylo stanoveno devět rizik a to: dlouhé 

dodací lhůty, nesprávně dovezené zboţí od dodavatele, nesprávně nakoupené zboţí 

v obchodě, nesprávně napsaná objednávka na zboţí, nesprávně objednaná objednávka 

zboţí u dodavatele, neučinění objednávky zboţí, nakoupení nezajímavého zboţí pro 

zákazníky, objednané zboţí se uţ nevyrábí a vadné zboţí (poškozené, prošlé). 

Pro třetí proces, prodej dortů, bylo stanoveno pět rizik a to: chybně přijatá 

objednávka dortu od zákazníka, chybně vydaná objednávka zákazníkovi (zákazníku 

vydán jiný dort neţ který si objednal), nesprávně stanovená cena dortu, nesprávné 

zabalení dortu zákazníkovi, poškození dortu v chladícím boxu, pozdní příchod 

zaměstnance do práce. 

Pro čtvrtý proces, prodej zákusků, bylo stanoveno šest rizik a to: chybí 

poţadovaný druh zákusku zákazníkem, nesprávné skladování zákusků, nesprávné 

zabalení zákusků zákazníkovi, vizuální poškození zákusků, pozdní příchod prodavačky 

do práce a zkaţení zákusků. 

Pro pátý proces, prodej zboží, bylo stanoveno šest rizik a to: krádeţ zboţí, 

nesprávná cena u zboţí, nesprávně stanovená cena k určitému zboţí, nesprávné 

skladování zboţí (nevhodné pro jednotlivý druh zboţí), poškozené zboţí a prošlé zboţí. 

Pro šestý proces, příprava baristických produktů, bylo stanoveno sedm rizik a 

to: chybí pracovní pomůcky, chybí suroviny potřebné k výrobě baristického produktu, 

nefungují elektronické spotřebiče, nesprávně zhotovená objednávka, obsluha neumí 

připravit poţadovaný baristický produkt zákazníkem, pozdní příchod prodavačky do 

práce a výpadek energie. 

Pro sedmý proces, rozvoz odběratelům, bylo stanoveno osm rizik a to: chybně 

přijatá objednávka od odběratelů, chybně připravená objednávka, nepřízeň počasí (a tím 

způsobené problémy při rozvozu), neuskutečnění rozvozu (řidič nepřišel), porucha auta, 

poškození zákusků během přepravy, poškození zákusků během vyloţení z auta 

odběrateli a příjezd k odběratelům po termínu dodání. 

Pro osmý proces, výroba dortů, bylo stanoveno osm rizik a to: cukrářka dort 

neumí zhotovit, chybí pracovní pomůcky, chybí suroviny na výrobu dortu, nefungují 
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elektronické spotřebiče, nesprávně zhotovený dort ve výrobě, vizuální poškození dortu, 

pozdní příchod cukrářky do práce a výpadek energie. 

Pro devátý proces, výroba zákusků,  bylo stanoveno devět rizik a to: cukrářka 

poţadovaný druh neumí zhotovit, chybí pracovní pomůcky, chybí suroviny pro výrobu 

zákusků, nefungují elektronické spotřebiče, nesprávné uloţení zákusků v chladícím 

boxu, pozdní příchod cukrářky do práce, výpadek energie a zákusky neodpovídají 

standardu (po stránce váhy a vzhledu). 

 

4.3.3. Analýza příčin jednotlivých rizik 

Tento třetí krok FMEA analýzy definuje příčiny jednotlivých rizik. Pro procesy 

1 – 5 jsou definovány příčiny rizik v Tabulce 3 (viz níţe) a pro procesy 6 – 9 jsou 

příčiny rizik definovány v Tabulce 4 (viz níţe). Nejčastěji se jedná o selhání lidského 

faktoru nebo technickou závadu. 
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Proces Riziko Příčina 

1 

dlouhé dodací lhůty specifické a málo dostupné zboţí 

nesprávně dovozená od dodavatele nedostatečná kontrola dodavatele 

nesprávně napsaná objednávka nepozornost vedoucí výroby 

nesprávně objednaná u dodavatele nepozornost provozního 

neučinění objednávky zapomnělo se objednat 

objednaná surovina uţ se nevyrábí omezení sortimentu dodavatele 

vadná objednávka (prošlá, zkaţená) nedostatečná kontrola dodavatele 

2 

dlouhé dodací lhůty specifické a málo dostupné zboţí 

nesprávně dovezené od dodavatele nedostatečná kontrola dodavatele 

nesprávně nakoupené v obchodě nepozornost provozního 

nesprávně napsaná objednávka nepozornost vedoucího odbytu 

nesprávně objednaná u dodavatele nepozornost provozního 

neučinění objednávky zapomnělo se objednat 

nezajímavé zboţí pro zákazníky nesprávný odhad provozního o sortimentu 

objednané zboţí se uţ nevyrábí o zboţí byl malý zájem 

vadné zboţí (poškozené, prošlé) nedostatečná kontrola při nákupu 

3 

chybně přijatá objednávka od 

zákazníka 
nepozornost obsluhy 

chybně vydaná objednávka 

zákazníkovi 
nepozornost obsluhy 

nesprávné stanovení ceny dortu chybné zváţení dortu, chybné určení druhu dortu 

nesprávné zabalení dortu 

zákazníkovi 
chybí obalový materiál, obsluha zabalí nedostatečně 

poškození dortu v chladícím boxu chybné uloţení dortu do boxu, nezajištění prostoru 

pozdní příchod zaměstnance do 

práce 
zaměstnanec zaspal, nejel autobus… 

4 

chybí druh poţadovaný zákazníkem druh je vyprodaný, druh se nevyrábí 

nesprávné skladování zákusků porucha chladícího zařízení, nedovřené dveře 

nesprávné zabalení zákusku 

zákazníkovi 
chybí vhodný obalový materiál, nepozornost obsluhy 

poškození zákusků (vizuální) nesprávné uskladnění, nesprávná manipulace se zákusky 

pozdní příchod prodavačky do 

práce 
prodavačka zaspala, nejel autobus… 

zkaţení zákusků 
nedodrţení postupu výroby, nesprávné uskladnění, 

projití minimální trvanlivosti 

5 

krádeţ zboţí zboţí chybí, bylo odcizeno 

nesprávná cena u zboţí záměna cenovky s jiným zboţím 

Nesprávné stanovení ceny zboţí 
nesprávný výpočet ceny provozním, ztráta faktury s 

pořizovací cenou 

nesprávné skladování zboţí 
nedostatečné prostory, v letních měsících nefunguje 

klimatizace 

poškozené zboţí 
nesprávné uskladnění zboţí, nesprávná manipulace se 

zboţím 

prošlé zboţí konec minimální trvanlivosti 

 

Tabulka 3: Příčiny identifikovaných rizik procesů 1 - 3 
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Proces Riziko Příčina 

6 

chybí pracovní pomůcky nejsou nachystány, umyty, byly poškozeny 

chybí suroviny 
suroviny nebyly nakoupeny, suroviny byly během směny 

spotřebovány 

nefungují elektronické spotřebiče technická závada 

nesprávně zhotovená objednávka 
chybně přijatá objednávka na produkt, záměna 

ingrediencí do produktu 

obsluha neumí připravit 
provozní zařadil do nabídky produkt, který nebyl obsluze 

vysvětlen a naučen 

pozdní příchod prodavačky do 

práce 
prodavačka zaspala, nejel autobus… 

výpadek energie přetíţení elektrické sítě, zastaralé rozvody el. energie 

7 

chybně přijatá objednávka od 

odběratelů 
nepozornost vedoucího výroby přijímající objednávku 

chybně připravená objednávka 
nepozornost při chystání zaměstnanců, zaměnění 

objednávky za jinou 

nepřízeň počasí (problémy při 

rozvozu) 

nepříznivé povětrnostní podmínky (silný vítr, déšť, husté 

sněţení, …) 

neuskutečnění rozvozu (řidič 

nepříšel) 
řidič se nedostavil do zaměstnání 

porucha auta technická závada 

poškození zákusků během přepravy nesprávné uloţení do auta, nesprávné uloţení do bedýnek 

poškození zákusků během vyloţení 
neopatrná manipulace s bedýnkami při vykládání, přílišné 

vrstvení bedýnek 

přijetí k odběratelům po termínu 

dodání 

technická závada auta po cestě, pozdní vyjetí z výrobny, 

neznalost cesty 

8 

cukrářka neumí zhotovit 
zákazník poţaduje technologicky nezhotovitelný dort, 

cukrářka nemá dovednost 

chybí pracovní pomůcky nejsou nachystány, umyty, byly poškozeny 

chybí suroviny na dort 
suroviny nebyly objednány, je třeba nestandardních 

surovin 

nefungují elektronické spotřebiče technická závada 

nesprávně zhotovený dort ve 

výrobě 

chybné přečtení objednávky cukrářkou, záměna 

ingrediencí 

poškozený dort (vizuálně) 
chybné skladování v chladícím boxu, nedodrţení 

technologického postupu 

pozdní příchod cukrářky do práce cukrářka zaspala, nejel autobus… 

výpadek energie přetíţení elektrické sítě, zastaralé rozvody el. energie 

9 

cukrářka neumí zhotovit 
na směně není cukrářka odpovídající za daný druh (jiná 

ho neumí) 

chybí pracovní pomůcky nejsou nachystány, umyty, byly poškozeny 

chybí suroviny 
suroviny nebyly nakoupeny, suroviny byly během směny 

spotřebovány 

nefungují elektronické spotřebiče technická závada 

nesprávně uloţené v chladícím 

boxu 
chybně uloţené v bedýnkách, nesprávné vrstvení bedýnek 

pozdní příchod cukrářky do práce cukrářka zaspala, nejel autobus… 

výpadek energie přetíţení elektrické sítě, zastaralé rozvody el. energie 

zákusky neodpovídají standardu 

(váha, vzhled) 
nedodrţení postupu výroby  

 

Tabulka 4: Příčiny identifikovaných rizik procesů 6 – 9 
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4.3.4. Analýza moţných následků (důsledků) rizik 

Při analýze moţných následků rizik byly pro jednotlivé procesy a jejich 

definovaná rizika formulovány následující moţné důsledky a to v Tabulce 5 a v Tabulce 

6 (viz níţe). 

 

Proces Riziko Důsledek 

1 

dlouhé dodací lhůty surovina chybí  

nesprávně dovozená od dodavatele výroba nemá správné suroviny 

nesprávně napsaná objednávka uskuteční se chybná objednávce 

nesprávně objednaná u dodavatele dovezou nesprávné suroviny 

neučinění objednávky surovina chybí  

objednaná surovina uţ se nevyrábí nelze vyrábět určité výrobky 

vadná objednávka (prošlá, zkaţená) suroviny se musí vrátit 

2 

dlouhé dodací lhůty zboţí chybí 

nesprávně dovezené od dodavatele odbyt nemá objednané zboţí 

nesprávně nakoupené v obchodě koupeno nesprávné zboţí 

nesprávně napsaná objednávka uskuteční se chybný nákup 

nesprávně objednaná u dodavatele dovezou nesprávné zboţí 

neučinění objednávky zboţí chybí 

nezajímavé zboţí pro zákazníky v odbytu je těţce prodejné zboţí 

objednané zboţí se uţ nevyrábí odbyt nemá toto zboţí 

vadné zboţí (poškozené, prošlé) zboţí se musí vrátit či zničit 

3 

chybně přijatá objednávka od zákazníka chybně objednaná ve výrobně 

chybně vydaná objednávka zákazníkovi zákazníku vydána cizí objednávka 

nesprávné stanovení ceny dortu zákazník zaplatí chybnou cenu 

nesprávné zabalení dortu zákazníkovi zničení dortu a jeho znehodnocení 

poškození dortu v chladícím boxu zničení dortu a jeho znehodnocení 

pozdní příchod zaměstnance do práce zákazník si nemůţe vyzvednout svůj dort 

4 

chybí druh poţadovaný zákazníkem zákazník si musí vybrat jiný 

nesprávné skladování zákusků znehodnocení zákusků 

nesprávné zabalení zákusku zákazníkovi znehodnocení zákusků 

poškození zákusků (vizuální) vizuální znehodnocení zákusků 

pozdní příchod prodavačky do práce zákazník si nemůţe koupit zákusky 

zkaţení zákusků znehodnocení zákusků, nutno je vyhodit 

5 

krádeţ zboţí nelze zboţí prodat, chybí v inventuře 

nesprávná cena u zboţí zboţí prodáno s nesprávnou cenou 

nesprávně stanovení ceny zboţí nesprávné stanovení ceny zboţí 

nesprávné skladování zboţí znehodnocení zboţí, zničení zboţí 

poškozené zboţí znehodnocení zboţí, zničení zboţí 

prošlé zboţí 
znehodnocení zboţí, nutné jeho vyřazení z 

prodeje 

 

Tabulka 5: Důsledky identifikovaných rizik procesů 1 - 5 
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Proces Riziko Důsledek 

6 

chybí pracovní pomůcky nelze připravit produkt 

chybí suroviny nelze produkt vyrobit 

nefungují elektronické spotřebiče produkt nelze připravit 

nesprávně zhotovená objednávka zhotovení neobjednaného produktu 

obsluha neumí připravit objednaný produkt nelze zhotovit 

pozdní příchod prodavačky do práce zaměstnanec nemůţe připravit produkt 

výpadek energie přerušení či úplně zastavení přípravy produktu 

7 

chybně přijatá objednávka od odběratelů chybně nachystaná objednávka odběratelům 

chybně připravená objednávka odběrateli je dovezena chybná objednávka 

nepřízeň počasí (problémy při rozvozu) opoţdění dovezení objednávky 

neuskutečnění rozvozu (řidič nepříšel) nebyl uskutečněn rozvoz odběratelům 

porucha auta auto je nepojizdné, nutno zajištění jiného auta 

poškození zákusků během přepravy poškození a znehodnocení zákusků 

poškození zákusků během vyloţení poškození a znehodnocení zákusků 

přijetí k odběratelům po termínu dodání pozdní přivezení objednávky k odběrateli 

8 

cukrářka neumí zhotovit nelze dort zhotovit 

chybí pracovní pomůcky nelze připravit dort, příprava bude zpoţděna 

chybí suroviny na dort 
zpoţdění přípravy dortu, nutné dokoupení 

surovin 

nefungují elektronické spotřebiče dort nelze připravit 

nesprávně zhotovený dort ve výrobě zhotovení chybného dortu 

poškozený dort (vizuálně) znehodnocení, poškození dortu 

pozdní příchod cukrářky do práce cukrářka nemůţe zhotovit (dohotovit) dort 

výpadek energie přerušení či úplně zastavení přípravy dortu 

9 

cukrářka neumí zhotovit daný druh zákusků nebude vyroben 

chybí pracovní pomůcky nelze zhotovit zákusky, výroba bude zpoţděna 

chybí suroviny zákusky nelze vyrobit 

nefungují elektronické spotřebiče zákusky nelze vyrobit 

nesprávně uloţené v chladícím boxu znehodnocení, poškození zákusků 

pozdní příchod cukrářky do práce cukrářka nemůţe zhotovit (dohotovit) zákusky 

výpadek energie přerušení či úplné zastavení výroby zákusků 

zákusky neodpovídají standardu (váha, 

vzhled) 
zákusek se musí upravit, nebo udělat nový 

 

Tabulka 6: Důsledky identifikovaných rizik procesů 6 – 9 

 

4.3.5. Hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti jednotlivých 

rizik 

Při hodnocení významu (závaţnosti), výskytu a odhalitelnosti jednotlivých rizik 

je třeba mít dopředu stanovenou stupnici hodnocení. Ve všech třech hodnotících 

kategorií byla zvolena jednotná stupnice 1 – 10, kde slovní vyjádření je následující. 
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Závažnost (účinek) Klasifikace 

Velmi váţné 10 

Váţné 9 

Středně váţné 8 

Vysoce závaţné 7 

Mírně nadprůměrně závaţné 6 

Průměrně závaţné 5 

Málo závaţné 4 

Velmi málo závaţné 3 

Nevýznamné 2 

Ţádná 1 
 

Tabulka 7: Stupnice hodnocení pro závaţnost (účinek) 

 

Pravděpodobnost (výskyt) Klasifikace 

Absolutně jisté 10 

Velmi vysoká 9 

Středně vysoké 8 

Vysoká 7 

Mírně nadprůměrná 6 

Průměrná 5 

Malá 4 

Velmi malá 3 

Spíše nepravděpodobné 2 

Nepravděpodobné 1 

 

Tabulka 8: Stupnice hodnocení pro pravděpodobnost (výskyt) 

 

Odhalení Klasifikace 

Téměř nemoţné 10 

Velmi obtíţné 9 

Obtíţné 8 

Velmi malé 7 

Malé 6 

Průměrné 5 

Mírně nadprůměrné 4 

Vysoké  3 

Velmi vysoké 2 

Téměř jisté 1 

 

Tabulka 9: Stupnice hodnocení pro odhalení 
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V následující tabulce je v prvním sloupci číslo procesu (1 – 9) a ve sloupci 

druhém definovaná jednotlivá rizika. Ve třetím sloupci se nachází bodové ohodnocení 

rizik, ve čtvrtém sloupci bodové ohodnocení pravděpodobnosti nebo-li výskytu rizika, 

ve sloupci čtvrtém je bodové ohodnocení odhalitelnosti rizika a ve sloupci pátém je 

vypočteno PRČ (prioritně rizikové číslo), kterému je věnována následující kapitola 

4.3.6. Výpočet rizikových čísel. 

 

Mezi významově nejvýše ohodnocená rizika patří v procesu nákupu surovin do 

výroby a nákupu zboţí do odbytu neučinění objednávky. V procesu prodeje dortů jsou 

to rizika chybně přijatá objednávka od zákazníka, chybně vydaná objednávka 

zákazníkovi, nesprávné zabalení dortu zákazníkovi, poškození dortu v chladícím boxu a 

pozdní příchod zaměstnance do práce. V procesu prodeje zákusů je to pozdní příchod 

prodavačky do práce a zkaţení zákusků. Při procesu prodej zboţí je to poškozené a 

prošlé zboţí. V procesu přípravy baristických produktů jsou to chybějící pracovní 

pomůcky a suroviny, nefungující elektronické spotřebiče a pozdní příchod prodavačky 

do práce. V procesu rozvozu odběratelů se jedná o rizika chybně přijatá objednávka od 

odběratele, chybně připravená objednávka, neuskutečnění rozvozu a porucha 

automobilu. V procesu výroby dortů se jedná o nefungující elektronické spotřebiče, 

nesprávně zhotovený dort ve výrobě a pozdní příchod cukrářky do práce. V posledním 

devátém procesu výroba zákusků je nejvýše významově ohodnocená rizika chybí 

suroviny, nefungují elektronické spotřebiče a opět pozdní příchod cukrářky do práce. 

 

Nejvyšší ohodnocení rizika z pohledu jeho výskytu je v procesu nákupu zboţí do 

odbytu nesprávně dovezené zboţí od dodavatele a neučinění objednávky. V procesu 

prodeje zákusků se jedná o rizika chybějící druh poţadovaný zákazníkem, nesprávné 

skladování zákusků a vizuální poškození zákusků. V procesu zboţí jde o riziko 

nesprávného skladování zboţí. V procesu příprava baristických produktů se jedná 

ochybějící suroviny a v procesu výroba zákusků o situaci, kdy cukrářka neumí 

poţadovaný druh zákusků vyrobit. 

 

Mezi rizika, která jsou nejméně odhalitelná, byla definována odhalitelnost 

nesprávně objednané objednávky surovin u dodavatele v procesu nákup surovin do 
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výroby. V procesu nákupu zboţí do odbytu nezajímavé zboţí pro zákazníky. Ve třetím 

procesu prodej dortů chybně přijatá objednávka od zákazníka. V procesu přípravy 

baristických produktů se jedná o výpadek energie. Během procesu rozvoz odběratelů 

má nejmenší míru odhalitelnosti rizika chybně přijatá objednávka od odběratelů, chybně 

připravená objednávka a porucha auta. Během výroby dortů se jedná o nesprávně 

zhotovený dort ve výrobě (dle přání zákazníka) a výpadek energie. Při posledním 

procesu a to výroby zákusků se jedná o riziko výpadku energie. 

 

Souhrnně lze říci, ţe zhruba třetina rizik s nejvyšším ohodnocením rizikových 

čísel se neustále opakuje a proto je nezbytné tuto situaci řešit a navrhnout vhodná 

preventivní a kontrolní opatření. 

 

Vysvětlení zkratek pouţitých v Tabulkách 10, 11, 14, 15. 

Z – závažnost, význam 

V – výskyt 

O – odhalitelnost 

PRČ – prioritně rizikové číslo  

Proces Riziko Z V O PRČ 

1 

dlouhé dodací lhůty 8 4 2 64 

nesprávně dovozená od dodavatele 7 4 2 56 

nesprávně napsaná objednávka 9 3 5 135 

nesprávně objednaná u dodavatele 9 3 8 216 

neučinění objednávky 10 3 5 150 

objednaná surovina uţ se nevyrábí 6 2 1 12 

vadná objednávka (prošlá, zkaţená) 8 3 2 48 

2 

dlouhé dodací lhůty 8 4 2 64 

nesprávně dovezené od dodavatele 6 5 2 60 

nesprávně nakoupené v obchodě 9 4 4 144 

nesprávně napsaná objednávka 9 4 5 180 

nesprávně objednaná u dodavatele 9 3 5 135 

neučinění objednávky 10 5 7 350 

nezajímavé zboţí pro zákazníky 8 4 8 256 

objednané zboţí se uţ nevyrábí 4 3 1 12 

vadné zboţí (poškozené, prošlé) 8 3 2 48 

 

Tabulka 10: Hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti rizik pro procesy 1 – 2 
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Proces Riziko Z V O PRČ 

3 

chybně přijatá objednávka od zákazníka 10 4 9 360 

chybně vydaná objednávka zákazníkovi 10 2 5 100 

nesprávné stanovení ceny dortu 9 4 4 144 

nesprávné zabalení dortu zákazníkovi 10 3 3 90 

poškození dortu v chladícím boxu 10 2 2 40 

pozdní příchod zaměstnance do práce 10 2 2 40 

4 

chybí druh poţadovaný zákazníkem 5 6 4 120 

nesprávné skladování zákusků 9 5 4 180 

nesprávné zabalení zákusku zákazníkovi 9 4 2 72 

poškození zákusků (vizuální) 8 5 3 120 

pozdní příchod prodavačky do práce 10 2 2 40 

zkaţení zákusků 10 4 4 160 

5 

krádeţ zboţí 9 3 2 54 

nesprávná cena u zboţí 7 3 5 105 

Nesprávné stanovení ceny zboţí 7 2 2 28 

nesprávné skladování zboţí 10 5 4 200 

poškozené zboţí 10 4 4 160 

prošlé zboţí 10 3 3 90 

6 

chybí pracovní pomůcky 10 4 3 120 

chybí suroviny 10 5 5 250 

nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 

nesprávně zhotovená objednávka 7 4 4 112 

obsluha neumí připravit 9 2 2 36 

pozdní příchod prodavačky do práce 10 2 2 40 

výpadek energie 8 2 8 128 

7 

chybně přijatá objednávka od odběratelů 10 3 9 270 

chybně připravená objednávka 10 3 9 270 

nepřízeň počasí (problémy při rozvozu) 9 4 3 108 

neuskutečnění rozvozu (řidič nepříšel) 10 1 2 20 

porucha auta 10 3 8 240 

poškození zákusků během přepravy 9 3 3 81 

poškození zákusků během vyloţení 9 3 3 81 

přijetí k odběratelům po termínu dodání 9 4 5 180 

8 

cukrářka neumí zhotovit 6 4 2 48 

chybí pracovní pomůcky 7 2 2 28 

chybí suroviny na dort 6 2 1 12 

nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 

nesprávně zhotovený dort ve výrobě 10 3 8 240 

poškozený dort (vizuálně) 8 3 3 72 

pozdní příchod cukrářky do práce 10 2 2 40 

výpadek energie 8 2 8 128 

 

Tabulka 11: Hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti rizik pro procesy 3 - 8 
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Proces Riziko Z V O PRČ 

9 

cukrářka neumí zhotovit 9 6 3 162 

chybí pracovní pomůcky 7 2 2 28 

chybí suroviny 10 4 4 160 

nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 

nesprávně uloţené v chladícím boxu 9 4 3 108 

pozdní příchod cukrářky do práce 10 2 2 40 

výpadek energie 8 2 8 128 

 zákusky neodpovídají standardu (váha, vzhled) 8 4 3 96 

 

Tabulka 12: Hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti rizik pro proces 9 

 

4.3.6. Výpočet rizikových čísel 

Výpočet má tvar: PRČ = závaţnost (význam) x výskyt x odhalitelnou 

Čím vyšší číslo PRČ je, tím rizikovější je dané riziko. Podle hodnoty 

pravděpodobnostních čísel lze za nejrizikovější v rámci činnosti cukrárny povaţovat: 

chybně přijatá objednávka od zákazníka při objednávce dortu, neučinění objednávky při 

nákupu zboţí do odbytu, nesprávně přijatá objednávka od zákazníka na výrobu dortu, 

chybně přijatá a připravená objednávka na rozvoz k odběratelům, viz Tabulka 10, 11 a 

12 sloupec 6 (PRČ). 

4.3.7. Návrh a realizace opatření vedoucí ke sníţení rizika 

V sedmém kroku FMEA analýzy byly navrţeny preventivní a kontrolní opatření, 

které mají sníţit nebo přímo eliminovat definovaná rizika v procesech. Obecná 

preventivní a kontrolní opatření byla navrţena pro všech šedesát šest definovaných rizik 

(viz Tabulka 13 a Tabulka 14, třetí sloupec). 

Podle Paretova pravidla 80/20
50

 bylo vybráno 20 % rizik, která měla nejvyšší 

ohodnocení rizikovými čísly. Tyto rizika budou následně v kapitole pět Návrhy a 

doporučení podrobně analyzovány a navrţeno nejoptimálnější řešení pro sníţení jejich 

míry rizikovosti. 

                                                 
50

 Paretovo pravidlo je pojmenováno podle Vilfreda Pareta (italský ekonom a sociolog). Paretovo 

pravidlo je poplatné v ţivotě organizací. Jedná se o jednoduchou analytickou techniku, určitou pomůcku, 

která pomáhá zjednodušit řízení a rozhodování. Jako příklad lze uvést: 80 % příjmů podniku pochází od 

20 % zákazníků, 20 % výrobků genereguje 80 % zisku a také, ţe 20 % moţných příčin generuje 80 % 

problémových situací. A právě posledního příkladu bude v následném návrhu opatření a moţného řešení 

vyuţito. (Management Mania: Paretovo pravidlo (80/20). [online]. [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: 

http://managementmania.com/paretovo-pravidlo) 
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Proces Riziko Preventivní a kontrolní opatření 

1 

dlouhé dodací lhůty dostatečná zásoba surovin, změna dodavatele 

nesprávně dovozená od dodavatele 
provozní se u dodavatele ujistí, ţe expedují správné 

suroviny 

nesprávně napsaná objednávka opakovaná kontrola vedoucího výroby 

nesprávně objednaná u dodavatele opakovaná kontrola provozního 

neučinění objednávky pravidelný termín objednávek (př. den v týdnu) 

objednaná surovina uţ se nevyrábí mít v rezervě jiný moţný nový výrobek 

vadná objednávka (prošlá, zkaţená) důkladná kontrola přejímky surovin při dodání 

2 

dlouhé dodací lhůty nahradit zboţím jiným, najít vhodný suplement 

nesprávně dovezené od dodavatele 
provozní se u dodavatele ujistí, ţe expedují správné 

zboţí 

nesprávně nakoupené v obchodě větší důslednost při nakupování provozním 

nesprávně napsaná objednávka opakovaná kontrola vedoucího odbytu 

nesprávně objednaná u dodavatele opakovaná kontrola provozního 

neučinění objednávky pravidelný termín objednávek (př. den v týdnu) 

nezajímavé zboţí pro zákazníky důslednější promyšlení nákupu nového sortimentu 

objednané zboţí se uţ nevyrábí 
mít v rezervě jiný moţný druh zboţí či jeho 

suplement 

vadné zboţí (poškozené, prošlé) důkladná kontrola min. trvanlivosti při nákupu zboţí 

3 

chybně přijatá objednávka od 

zákazníka 
důsledná kontrola objednávky se zákazníkem 

chybně vydaná objednávka 

zákazníkovi 

kontrola vydání s objednávkovým lístkem a se 

zákazníkem 

nesprávné stanovení cenydortu 
kontrola váhy obsluhou, určení druhu napsané z 

výrobny 

nesprávné zabalení dortu zákazníkovi 
kontrola správnosti zabalení, dostatečné zásoby 

obalového materiálu 

poškození dortu v chladícím boxu 
důsledná kontrola zaměstnanců výroby, správná 

manipulace s dortem 

pozdní příchod zaměstnance do práce zaměstnanec jezdí do práce s časovou rezervou 

4 

chybí druh poţadovaný zákazníkem vyrábí se zákusky dle aktuální poptávky v odbytu 

nesprávné skladování zákusků 
důsledná kontrola zavřených dvířek, pravidelné 

kontroly chladících zařízení 

nesprávné zabalení zákusku 

zákazníkovi 

kontrola správnosti zabalení, dostatečné zásoby 

obalového materiálu 

poškození zákusků (vizuální) 
důsledná kontrola uskladnění v chladícím boxu, 

opatrná manipulace se zákusky 

pozdní příchod prodavačky do práce zaměstnanec jezdí do práce s časovou rezervou 

zkaţení zákusků 
dodrţování pracovního postupu, správné uskladnění, 

kontrola doby spotřeby 

5 

krádeţ zboţí 
zabezpečení zboţí proti odcizení (kamerový systém), 

větší pozornost obsluhy 

nesprávná cena u zboţí důsledná kontrola při přidělování cenovek 

nesprávné stanovení ceny zboţí 
důsledná kontrola při stanovování prodejní ceny 

zboţí, pečlivé uschování faktury 

nesprávné skladování zboţí 
odpovídající prodejní a skladovací prostory, funkční 

klimatizace 

poškozené zboţí 
důsledná kontrola uskladnění zboţí a proškolení 

zaměstnanců o jeho manipulaci 

prošlé zboţí 
nákup zboţí s delší trvanlivostí, pravidelná kontrola 

doby trvanlivosti zboţí 

 

Tabulka 13: Preventivní a kontrolní opatření pro rizika procesů 1 - 5 
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Proces Riziko Preventivní a kontrolní opatření 

6 

chybí pracovní pomůcky 
neustálá kontrola připravených pomůcek, zakoupení 

náhradních pomůcek 

chybí suroviny 
dostatečné zazásobení surovinami, kaţdou směnu jejich 

kontrola 

nefungují elektronické spotřebiče pravidelné kontroly technického stavu el. spotřebičů 

nesprávně zhotovená objednávka 
kontrola přijetí objednávky se zákazníkem, opětovné 

dotázání na správnost 

obsluha neumí připravit 
provozní před kaţdým novým zařazení produktů 

provede školení a instruktáţ 

pozdní příchod prodavačky do práce zaměstnanec jezdí do práce s časovou rezervou 

výpadek energie pravidelná odborná kontrola el. rozvodů, pojistek 

7 

chybně přijatá objednávka od 

odběratelů 

při zaznamenávání objednávky opětovná kontrola s 

odběratelem o správnosti dat 

chybně připravená objednávka důsledná kontrola obsahu objednávky a odběratele 

nepřízeň počasí (problémy při 

rozvozu) 

řidič sleduje předpověď počasí a tomu přizpůsobí dobu 

výjezdu z výrobny 

neuskutečnění rozvozu (řidič 

nepříšel) 

výběr spolehlivého řidiče, finančně vysoké postihy 

řidiče za neuskutečnění rozvozu 

porucha auta pravidelná odborná kontrola technického stavu vozidla 

poškození zákusků během přepravy 
proškolení zaměstnanců o správném ukládání zákusků 

do bedýnek a auta 

poškození zákusků během vyloţení 
proškolení řidiče o správném vykládání bedýnek a jejich 

přenášení a nosnosti 

přijetí k odběratelům po termínu 

dodání 

pravidelná technická kontrola auta, znalost cesty, 

minimalizace moţných zdrţení 

8 

cukrářka neumí zhotovit 
pravidelné proškolování cukrářek, učení se novým 

technikám, novým trendům 

chybí pracovní pomůcky 
neustálá kontrola připravených pomůcek, zakoupení 

náhradních pomůcek 

chybí suroviny na dort důsledná kontrola minimální výše zásoby surovin 

nefungují elektronické spotřebiče 
pravidelné kontroly technického stavu elektrických 

spotřebičů 

nesprávně zhotovený dort ve výrobě kontrola receptury, kontrola zadání na objednávce dortu 

poškozený dort (vizuálně) 
důsledné dodrţování pracovního postupu, kontrola 

správného uchování v chladícím boxu 

pozdní příchod cukrářky do práce cukrářka jezdí do práce s časovou rezervou 

výpadek energie pravidelná odborná kontrola el. rozvodů, pojistek 

9 

cukrářka neumí zhotovit 
odborná znalost kaţdé cukrářky (kaţdá umí zastoupit 

svoji kolegini) 

chybí pracovní pomůcky 
neustálá kontrola připravených pomůcek, zakoupení 

náhradních pomůcek 

chybí suroviny dostatečná zásoba surovin, změna dodavatele 

nefungují elektronické spotřebiče 
pravidelné kontroly technického stavu elektrických 

spotřebičů 

nesprávně uloţené v chladícím boxu 
proškolení cukrářek o správném ukládání zákusků do 

bedýnek, jejich správné vrstvení 

pozdní příchod cukrářky do práce cukrářka jezdí do práce s časovou rezervou 

výpadek energie pravidelná odborná kontrola el. rozvodů,  pojistek 

zákusky neodpovídají standardu 

(váha, vzhled) 

zhotovení podrobných postupů výroby pro zákusky, 

doplněné fotkou vzhledu 

 

Tabulka 14: Preventivní a kontrolní opatření pro rizika procesů 6 - 9 
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4.3.8. Hodnocení rizik po realizaci navrţených opatření 

Na základě definovaných opatření byl opět stanoven význam (závaţnost), výskyt 

a odhalitelnost rizik. Po výpočtu rizikových čísel po navrţení preventivních a 

kontrolních opatření byl součet (PRČ) 3 270 oproti předchozímu PRČ 7 889. Z toho je 

vyvoditelné, ţe navrţená (byť jen obecná) opatření měla pozitivní vliv na rizikovost 

celých zkoumaných procesů (viz Tabulka 15 a Tabulka 16). Tento pozitivní vliv lze 

matematicky vyjádřit jako sníţení rizikovosti o 58% u zkoumaných procesů. 

 

 

Proces Riziko 
Původní hodnocení 

Hodnocení po 

realizaci navržených 

opatření 

Z V O PRČ Z  V  O  PRČ 

1 

dlouhé dodací lhůty 8 4 2 64 8 3 2 48 

nesprávně dovozená od dodavatele 7 4 2 56 7 3 2 42 

nesprávně napsaná objednávka 9 3 5 135 9 2 3 54 

nesprávně objednaná u dodavatele 9 3 8 216 9 2 3 54 

neučinění objednávky 10 3 5 150 10 2 2 40 

objednaná surovina uţ se nevyrábí 6 2 1 12 6 2 1 12 

vadná objednávka (prošlá, zkaţená) 8 3 2 48 8 2 1 16 

2 

dlouhé dodací lhůty 8 4 2 64 8 3 2 48 

nesprávně dovezené od dodavatele 6 5 2 60 6 3 2 36 

nesprávně nakoupené v obchodě 9 4 4 144 9 3 2 54 

nesprávně napsaná objednávka 9 4 5 180 9 3 3 81 

nesprávně objednaná u dodavatele 9 3 5 135 9 2 3 54 

neučinění objednávky 10 5 7 350 10 2 2 40 

nezajímavé zboţí pro zákazníky 8 4 8 256 8 3 6 144 

objednané zboţí se uţ nevyrábí 4 3 1 12 4 2 1 8 

vadné zboţí (poškozené, prošlé) 8 3 2 48 8 2 2 32 

3 

chybně přijatá objednávka od zákazníka 10 4 9 360 10 2 4 80 

chybně vydaná objednávka zákazníkovi 10 2 5 100 10 2 3 60 

nesprávné nacenění dortu 9 4 4 144 9 2 3 54 

nesprávné zabalení dortu zákazníkovi 10 3 3 90 10 2 1 20 

poškození dortu v chladícím boxu 10 2 2 40 10 1 1 10 

pozdní příchod zaměstnance do práce 10 2 2 40 10 1 1 10 

4 

chybí druh poţadovaný zákazníkem 5 6 4 120 5 5 4 100 

nesprávné skladování zákusků 9 5 4 180 9 4 4 144 

nesprávné zabalení zákusku zákazníkovi 9 4 2 72 9 3 1 27 

poškození zákusků (vizuální) 8 5 3 120 8 3 1 24 

pozdní příchod prodavačky do práce 10 2 2 40 10 1 1 10 

zkaţení zákusků 10 4 4 160 10 3 3 90 

 

Tabulka 15: Hodnocení rizik po realizaci navrţených opatření u procesů 1 - 4 
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Proces Riziko 
Původní hodnocení 

Hodnocení po 

realizaci navržených 

opatření 

Z V O PRČ Z  V  O  PRČ 

5 

krádeţ zboţí 9 3 2 54 9 2 1 18 

nesprávná cena u zboţí 7 3 5 105 7 2 3 42 

nesprávně naceněné zboţí 7 2 2 28 7 1 1 7 

nesprávné skladování zboţí 10 5 4 200 10 3 3 90 

poškozené zboţí 10 4 4 160 10 3 2 60 

prošlé zboţí 10 3 3 90 10 2 1 20 

6 

chybí pracovní pomůcky 10 4 3 120 10 3 2 60 

chybí suroviny 10 5 5 250 10 4 3 120 

nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 10 2 5 100 

nesprávně zhotovená objednávka 7 4 4 112 7 2 2 28 

obsluha neumí připravit 9 2 2 36 9 1 1 9 

pozdní příchod prodavačky do práce 10 2 2 40 10 1 1 10 

výpadek energie 8 2 8 128 8 2 4 64 

7 

chybně přijatá objednávka od odběratelů 10 3 9 270 10 2 3 60 

chybně připravená objednávka 10 3 9 270 10 2 3 60 

nepřízeň počasí (problémy při rozvozu) 9 4 3 108 9 3 2 54 

neuskutečnění rozvozu (řidič nepříšel) 10 1 2 20 10 1 1 10 

porucha auta 10 3 8 240 10 3 4 120 

poškození zákusků během přepravy 9 3 3 81 9 3 2 54 

poškození zákusků během vyloţení 9 3 3 81 9 2 2 36 

přijetí k odběratelům po termínu dodání 9 4 5 180 9 3 4 108 

8 

cukrářka neumí zhotovit 6 4 2 48 6 2 1 12 

chybí pracovní pomůcky 7 2 2 28 7 1 1 7 

chybí suroviny na dort 6 2 1 12 6 1 1 6 

nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 10 2 5 100 

nesprávně zhotovený dort ve výrobě 10 3 8 240 10 2 6 120 

poškozený dort (vizuálně) 8 3 3 72 8 2 2 32 

pozdní příchod cukrářky do práce 10 2 2 40 10 1 1 10 

výpadek energie 8 2 8 128 8 2 4 64 

9 

cukrářka neumí zhotovit 9 6 3 162 9 4 2 72 

chybí pracovní pomůcky 7 2 2 28 7 1 1 7 

chybí suroviny 10 4 4 160 10 3 2 60 

nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 10 2 5 100 

nesprávně uloţené v chladícím boxu 9 4 3 108 9 2 2 36 

pozdní příchod cukrářky do práce 10 2 2 40 10 1 1 10 

výpadek energie 8 2 8 128 8 2 4 64 

zákusky neodpovídají standardu  8 4 3 96 8 3 2 48 

 
 

Suma PRČ     7 889 Suma PRČ     3 270 

 

Tabulka 16: Hodnocení rizik po realizaci navrţených opatření u procesů 5 - 9 
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5. Návrhy a doporučení 
 

Pátá kapitola návrhy a doporučení je věnována třinácti rizikům, která byla pomocí 

FMEA analýzy definovány s nejvyšší mírou rizikovosti. Z celkového počtu šedesáti 

šesti rizik byla hranice stanovena dle Paretova pravidla 80/20. Souhrnně je těchto třináct 

rizik seřazeno dle nejvyšší hodnoty PRČ v Tabulce 17. 

 

Činnost Riziko Z V O PRČ 

prodej dortů nesprávně přijatá objednávka od zákazníka 10 4 9 360 

nákup zboţí do odbytu neučinění objednávky 10 5 7 350 

rozvoz odběratelům chybně přijatá objednávka od odběratelů 10 3 9 270 

rozvoz odběratelům chybně připravená objednávka 10 3 9 270 

nákup zboţí do odbytu nezajímavé zboţí pro zákazníky 8 4 8 256 

příprava baristických produktů chybí suroviny 10 5 5 250 

rozvoz odběratelům porucha auta 10 3 8 240 

výroba dortů nesprávně zhotovený dort ve výrobě 10 3 8 240 

nákup surovin do výroby nesprávně objednaná u dodavatele 9 3 8 216 

příprava baristických produktů nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 

výroba dortů nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 

výroba zákusků nefungují elektronické spotřebiče 10 3 7 210 

prodej zboţí nesprávné skladování zboţí 10 5 4 200 

 

Tabulka 17: Rizika s nejvyšší mírou rizikovosti 

 

 

O firmě lze souhrnně říci, ţe si ve své podnikatelské činnosti vede dobře. 

Následující navrţená preventivní a kontrolní opatření mají dopomoci ke sníţení 

rizikovosti činností, které se v cukrárně provádí i několikrát za den. Proto je dán velký 

důraz na praktičnost a systematičnost navrhovaných doporučení a provázání se 

stávajícími činnostmi zaměstnanců. 

 

Riziko – „Nesprávně přijatá objednávka od zákazníka“ v procesu prodej dortů 

Popis – přijímat objednávku dortů od zákazníka můţe kaţdý zaměstnanec (osobně u 

prodavačky či telefonicky u vedoucí výroby). Důvod, proč není určen jen jeden 

zaměstnanec, je ten, ţe pracovní doba vedoucí výroby je ve všední den od 5
00 

do 12
30 

hod, ale zákazníci si mohou dort objednat kdykoli během otevírací doby cukrárny (tzn. 

denně od 8
00 

do 17
30

 hod). 
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Kontrolní a preventivní opatření – pro objednávání dortů vytvořen speciálně k tomu 

určený objednávkový lístek s kolonkami (kdo objednávku převzal, kdy byla objednávka 

převzata, jméno zákazníka, telefonický kontakt na zákazníka, datum vyzvednutí, druh 

dortu, speciální úpravy dortu, váha dortu), viz Tabulka 18. Pro zjednodušení 

identifikace a popisu dortu cukrárně doporučuji vytvořit katalog dortů s čísly, aby bylo 

moţné (pokud si tedy zákazník vybere jiţ navrhovaný dort) napsat jen číslo z katalogu a 

cukrářky by měly k dispozici předlohu. Druhým návrhem je moţnost, aby si zákazník 

donesl obrázek, jak by dort měl vypadat (nejčastěji u dortů dětských a svatebních). 

Návrh katalogu je umístěn v Příloze 1. 

 

        

  Objednávkový lístek DORTU   

  
  

  

  Objednal kdo:     

  Objednal kdy:     

  Jméno zákazníka:     

 
Telefon na zákazníka: 

    Datum vyzvednutí:     

  Druh dortu:     

  Váha dortu:      

  Speciální úpravy dortu:     

        

        

        

        

        

        

 

Tabulka 18: Navrhovaný objednávkový lístek dortů 

 

Po přijmutí objednávky dortu a zaznamenání do objednávkového lístku budou všechny 

poloţky na lístku se zákazníkem opětovně projity a zkontrolovány, aby bylo předejito 

případným chybám zaznamenání. U speciálních a draţších objednávek (například 

svatební dorty, kdy prodejní cena se pohybuje v několika tisících korun) navrhuji na 

objednávkový lístek i podpis objednavatele, ţe zapsané údaje souhlasí. 
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Riziko – „Neučinění objednávky“ v procesu nákup zboží do odbytu 

Popis – zboţí do odbytu nakupuje provozní. Vedoucí odbytu dává podnět ke koupi, 

kdyţ je zboţí uţ vyprodáno, nebo brzy dojde k jeho vyprodání. Provozní má na starosti 

komunikaci s dodavateli (př. chlazené nápoje, káva, cukrovinky, obalový materiál) a 

zajišťování obměňování sortimentu cukrárny. Situace, kdy se stane, ţe nedojte 

k objednávce, jsou dvě. Za prvé provozní zapomene objednat. A za druhé je to 

neefektivní komunikace mezi provozní a vedoucí odbytu (přestoţe obě tyto osoby mají 

k dispozici sluţební telefon). Provozní fyzicky nesedí v cukrárně, ale pracuje operativně 

(př. přiváţí zboţí, chystá výplaty brigádníkům, apod.). 

Kontrolní a preventivní opatření – návrh preventivního opatření pro situaci, ţe provozní 

zboţí zapomene objednat je takový, ţe se vytvoří objednávkový manuál pro kaţdý 

týden. V tomto případě není provozní nucena si pamatovat, který den se u dodavatelů co 

objednává, ale stačí se kaţdé ráno podívat do manuálu a uvidí to. Pro případnou ztrátu 

či nechtěné smazání telefonního kontaktu, by manuál obsahoval i telefonní čísla na 

dodavatele. Příklad takového objednávkového manuálu by mohl být následující, viz 

Tabulka 19. 

 

            

  Objednávkový manuál   

  
    

  

  
 

DODAVATEL ZÁSTUPCE TELEFON   

  
PO 

Babiččiny čaje p. Kalmus 123 456 789   

  Zmrzlina p. Hvězda 234 567 891   

  
ÚT 

Obalový materiál p. Zortal 345 678 912   

  Cukrovinky p. Malý 456 789 123   

  ST Zmrzlina p. Hvězda 234 567 891   

  
ČT 

Káva p. Dvořák 789 456 123   

  Šlehačka a smetana p. Nivnický 963 852 741   

  PÁ Chlazené nápoje (Pepsi) pí. Novotná 567 891 234   

            

 

Tabulka 19: Objednávkový manuál pro provozního 

 

Návrh preventivního a kontrolního opatření pro situaci druhou, a to neučinění 

objednávky díky neefektivní komunikaci mezi provozní a vedoucí odbytu je následující. 

Pokud z blíţe nepochopitelného důvodu nejsou schopny se tyto dvě osoby aktuálně 

telefonicky spojit, nebo se spojí, ale nepředají si všechny potřebné informace…  
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Řešením můţe být objednávkový sešit, který bude na dobře přístupném místě (nejlépe 

pod prodejním pultem), kde bude mít povinnost kaţdá prodavačka zaznamenat zboţí, 

od kterého prodá poslední kus, nebo zboţí, kde vidí, ţe dochází. Například dvakrát 

týdně (pondělí a středa) bude mít povinnost vedoucí odbytu zavolat provozní seznam ze 

sešitu a ona zboţí nakoupí. Principem tohoto systému je to, aby bylo včas podchyceno 

docházející zboţí a nedošlo k jeho absolutní absenci. To by poměrně malé cukrárně 

mohlo způsobit odliv zákazníků ke konkurenci. Neţ by se sešitový způsob zapisování 

zboţí osvědčil, bylo by zapotřebí časté kontroly ze strany provozní a důsledné postihy 

zaměstnanců (při nezapisování). 

 

Riziko – „Chybně přijatá objednávka od odběratelů“ v procesu rozvoz odběratelům 

Popis – odběratel si objednává zákusky a dorty telefonicky. U zákusků je to jeden 

pracovní den dopředu. U dortů jsou to minimálně tři pracovní dny u máslových a 4 

pracovní dny u marcipánových dopředu. Tento telefon má na starosti (tedy jeho 

obsluhu) vedoucí výroby. K chybně přijaté objednávce můţe dojít špatným 

porozuměním vedoucí výroby či nesprávným zapsáním poţadovaných produktů. 

Následkem chybně přijaté objednávky od odběratelů je chybně nachystaná objednávka 

na rozvoz. Případná výměna či doplnění objednávky zákusků je moţné ještě v den 

rozvozu, ale při chybné objednávce dortů je z technologického postupu nemoţná 

náprava v ten den. 

Kontrolní a preventivní opatření – návrh preventivního opatření pro případ, ţe bude 

vedoucím výroby chybně přijatá objednávka od odběratele, je ten, ţe budou předtištěny 

objednávkové lístky, které si při telefonické objednávce vedoucí výroby vezme a jen 

doplňuje poţadované mnoţství uţ k předtištěným názvům druhů zákusků. Předejde se 

tak chybnému zapsání ve spěchu. Následně vyslechnutou objednávku vedoucí výroby 

zopakuje odběrateli a ten potvrdí její správnost. Návrh moţného objednávkového lístku 

na zákusky můţe být následující (viz Tabulka 20). Lístek na objednání dortů je uţ 

navrţen jako Tabulka 18. Při objednávání dortů můţe pomoci jako vizuální podpora 

katalog dortů (viz Příloha č. 1), kde si odběratel vybere přímo z nabízených dortů, nebo 

zkombinovat různé techniky, příchutě, barvy, tvary a podobně. 
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  Datum dodání:       

 

  

  Odběratel:       

 

  

  Objednáno dne:       

 

  

  Objednal kdo:       

 

  

  

     

  

  DRUH POČET KS 
 

DRUH POČET KS   

  alţír řez   

 

piškotový řez     

  ananasový dortík   

 

pohádka     

  arašídová pusinka   

 

roláda čokoládová     

  

banánek v 

čokoládě   

 

roláda kokosová     

  

banánek v 

čokoládě   

 

roláda ořechová     

  brambora   

 

rumová koule     

  Broskvový řez   

 

řez punčový     

  capucino   

 

řeţ balkánský     

  čokoládový řez   

 

stříška     

  indiánek   

 

špička     

  jahodový řez   

 

štafetka     

  jogurtový řez   

 

tiramisu     

  kokoska   

 

třený rohlíček     

  laskonka   

 

tunel     

  linecké srdíčko   

 

tvarohový řez     

  mánička   

 

věneček     

  marcipánový dortík   

 

věneček se šlehačkou     

  ořechový rohlíček   

 

větrník     

  ovocný košíček   

 

višňový řez     

  pistáciový řez   

 

višňový řez s brusinkami     

              

Tabulka 20: Objednávkový lístek na zákusky pro odběratele 

 

Riziko – „Chybně připravená objednávka“ v procesu rozvoz odběratelům 

Popis – riziko chybně připravené objednávky v procesu rozvoz odběratelům nastává 

tehdy, kdy vedoucí výroby chybně zaznamená objednávku, nebo cukrářky nepozorností 

nachystají jiný druh či počet zákusků neţ je na objednávce. Další moţný způsobe je ten, 

ţe objednávka je sice připravena druhově i mnoţstevně správně, jen je prohozena 

hlavička odběratele. 

Kontrolní a preventivní opatření – navrhovaný způsob kontrolního opatření spočívá 

v tom, ţe cukrářky objednávky odběratelům chystají denně a mají určitý přehled, který 

kolik a jakého druhu odebírá. Takţe první kontrola je určité uvědomění si informací 

z předešlých dní. Další prvek kontroly je ten, ţe neţ si řidič odnese objednávky do auta, 

zkontroluje obsah přepravek vedoucí výroby spolu s řidičem, zda druh, počty a cílový 
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odběratel souhlasí. Mezi preventivní opatření lze také zařadit, ţe kaţdá nadprůměrná či 

nějakým způsobem nestandardní objednávka bude cukrářkou vţdy konzultována 

s vedoucí výroby (která objednávku přijímala). 

Pokud jsou v objednávce dorty, tak u kaţdého dortu bude umístěna kopie 

objednávkového lístku a to vloţením pod dortovou rozetu. Důvodem tohoto uloţení je 

to, aby při přenesení přepravek nedošlo k odlétnutí či přesunu lístku jinam. Pokud jsou 

některé objednávky předávány v uzavřených krabicích (velice časté u mini zákusků a 

menších dort, tak je krabice viditelně a čitelně označena (popsána cílových odběratelem 

a přilepena kopie objednávkového lístku na vrchní straně). 

 

Riziko – „Nezajímavé zboží pro zákazníky“ v procesu nákup zboží do odbytu 

Popis – za zakoupené nezajímavé zboţí pro zákazníky je povaţování to zboţí, které se 

během dané doby nezačne prodávat – tzn. zákazníci o něj nevyvinou zájem (jsou různé 

časové ohraničení pro různé druhy zboţí, například cukrovinky niţší cenové hladiny 3,- 

aţ 20,- Kč mají 14 dní, bonboniéry 30,- aţ 120,- Kč také 14 dní, ale bonboniéry 120,- aţ 

300,- Kč 40 dní). Tato časová ohraničení nejsou ţádným dogmatem, ale takovou 

orientační hranicí, aby měla provozní moţnost s dodavatelem případné zboţí vyměnit 

za jiné (coţ moţné jen u dvou dodavatelů cukrovinek a hraček s cukrovinkou). Jedná se 

tedy o zboţí, které z nějakého důvodu (cena, druh, značka, velikost, sloţení, design, …) 

leţí na prodejně v regálu či na pultu a zákazníci jej nekupují. 

Kontrolní a preventivní opatření – za preventivní opatření je navrhován promyšlenější 

způsob nakupování. Důleţité je zde uvědomění si sloţení zákazníků, kteří do cukrárny 

chodí a nabídnutí jim takový sortiment, aby si jej koupili. Nejpodstatnější tyto segmenty 

jsou ţáci základní školy (v místě sídla firmy se nachází dvě základní školy), starší 

občané (kteří vyuţívají zdravotního střediska v místě sídla firmy a hojnosti obchodů na 

náměstí) a v neposlední řadě také turisté a výletníci navštěvující Slavkov u Brna díky 

jeho kulturně historickým památkám. 

Doporučení pro cukrárnu je následující: nakupovat uţ osvědčený sortiment, na který si 

zákazníci zvykli a vyhledávají ho tam, ale také neustále určité procento zboţí 

obměňovat, aby byla zachována určitá zvídavost zákazníků. Nakupovat za takové ceny, 

aby kdyţ po přidání obchodní marţe, byla prodejní cena stále pro zákazníky zajímavá. 

Dát zákazníkům moţnost (př. osobní dotázání), aby se vyjádřili, zda a jaké zboţí jim 
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v prodejně chybí a měli by o něj zájem. Nutné je také vyuţívat celé pestré škály 

nabízených sladkostí a cukrovinek všech dodavatelů nacházejících se na území České 

republiky, aby si cukrárna i nadále udrţela své konkurenční výhody (rozmanitost 

nabízeného zboţí) a neusnula tak říkajíc na vavřínech z opojení z dosavadního úspěchu. 

Mezi kontrolní opatření je navrhováno neustále vyhledávání nových dodavatelů, kteří 

mají neokoukané zboţí. Sledování aktuálních cen a jejich porovnávání s jinými 

dodavateli. A mezi preventivní opatření také zařadit správné, viditelné a přehledné 

umístění nabízeného zboţí v prodejně. 

 

Riziko – „Chybí suroviny“ v procesu baristických produktů 

Popis – do baristických produktů je v cukrárně souhrnně zařazeno: výroba všech cca 22 

druhů káv, příprava čajů, babiččiných čajů, pohárů, francouzských palačinek, horkých 

nápojů, horkých čokolád a podobně. Na přípravu těchto produktů je potřeba poměrně 

velké a různorodé mnoţství surovin. Pokud některá surovina chybí, tak je v některých 

případech moţné ji provizorně nahradit za jinou (například u kávy Frappé lze sypkou 

instantní kávu nahradit granulovano), ale u většiny jiných produktů náhrada není 

moţná. Protoţe pokud chybí zrnková káva do kávovaru, tak z jiné presso není moţné 

připravit. Nebo kdyţ chybí mléko, tak není jiná surovina, z které by mohla být vyrobena 

kávu Latte, či cappuccino. Proto je nezbytné mít dostatečné zásoby, aby bylo moţné 

vţdy zákazníkovi připravit to, co si objednal. 

Kontrolní a preventivní opatření – hlavní cíl kontrolního a preventivního opatření pro 

riziko chybících surovin v procesu baristických produktů je ten, aby byl vnesen systém 

důslednost. 

Za prvé je třeba mít aktuální soupis pro daný den všech baristických produktů, které se 

mají vyrábět. Minimálně na jeden týden dopředu. K tomuto soupisu přiloţený seznam 

potřebných surovin s objemem či gramáţí potřebnou pro jednu porci. 

Za druhé vyuţít záznamů z minulých dvou let, a to, jaká byla zhruba poptávka po 

nabízených produktech. Tyto údaje sice nejsou plně směrodatné, ale jsou schopny 

odpovědět, jestli je moţné denně vyrobit například ledových káv v desítkách či 

stovkách kusů. 

Za třetí provozní (která je odpovědná za nakupování surovin do odbytu) musí vědět, kde 

které suroviny nakoupit a jakou mají suroviny minimální dobu trvanlivosti, aby mohla 
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efektivně a výhodně cukrárnu zásobit. Vzhledem k tomu, ţe ale firma se snaţí mít 

v zásobách co nejméně vázaného kapitálu, není moţné nakoupit na tři měsíce dopředu. 

Za čtvrté je nutné, aby provozní a vedoucí odbytu spolu dostatečně komunikovali (v 

současné době tomu tak není, jak uţ bylo zmíněno výše). Důvod je ten, ţe vedoucí 

odbytu se v provozu nachází kaţdý pracovní den, ale provozní maximálně jeden aţ dva 

dny v týdnu. Proto má vedoucí odbytu větší přehled o rychlosti spotřebovávaných 

surovin. Návrhem preventivního a kontrolního opatření je tedy bezprostřední zapisování 

uţ docházejících surovin (tedy těch, které je nutné při nejbliţší době koupit) na předem 

určené místo – sešit nákupů umístěn pod pokladnou v odbytu, aby byl vţdy po ruce a 

nemuselo se pro něj nějak docházet. Tento sešit bude mít provozní povinnost při 

kaţdém jejím dostavení se do provozu zkontrolovat a suroviny nakoupit.  

Dále je vyuţívání sluţebních telefonů (které mají k dispozici jak provozní, tak vedoucí 

odbytu), pro případ, ţe by byla nutnost nákupu okamţitá. Zde je také potřebné zavést 

kontrolní a důsledná opatření ve smyslu například finanční pokuty (sráţka z platu) pro 

vedoucí odbytu, při nezavolání provozní. Nebo nadrbou stranu pro provozní, pokud 

nekoupí chybějící zboţí ze seznamu z důvodu zapomenutí. 

Za páté je preventivní návrh pro provozní takový, aby byla u nejčastěji připravovaných 

produktů dostatečná zásoba surovin. 

V následující tabulce (Tabulka 21) je zhotoven přehled všech potřebných surovin pro 

výrobu baristických produktů, rozdělen na období sezóny a mimosezóny, odhad 

průměrné spotřeby na jeden týden (pět pracovních dní a dva dny víkendu) a návrh 

minimální zásoby surovin. Údaje jsou navrţeny na základě konzultace s vedoucí 

výroby, zaměstnanci a samotnými majiteli firmy. 
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sezóna (duben - září) mimosezóna (říjen - březen) 

 

nákupní 

gramáţ či 

objem 

suroviny 

průměrná 

spotřeba na 

jeden týden 

návrh 

optimální 

týdenní zásoby 

průměrná 

spotřeba na 

jeden týden 

návrh 

optimální 

týdenní zásoby 

babiččin čaj 0,55ml 2 x 0,55ml 10 x 0,55ml 60 x 0,55ml 100 x 0,55ml 

balený čaj 20 x 1,5g 4 x 1,5g 20 x 1,5g 60 x 1,5g 100 x 1,5g 

citrónka 100 x 4ml 10 x 4ml 20 x 4ml 60 x 4ml 100 x 4ml 

cukr k teplým nápojům 500 x 4g 800ks 2000ks 1000ks 2000ks 

čerstvé ovoce jakékoli 4kg 8kg 500g 500g 

granulovaná káva 200g 70g 400g 20g 200g 

horká čokoláda 10x 28g 0 5 20 x 28g 50 x 28g 

horké nápoje  50 x 23g 0 5 30 x 23g 50 x 23g 

kapucínky 10 x 4ml 350 x 4ml 450 x 4ml 300 x 4ml 500 x 4ml 

ledová tříšť - prášek 1kg 16 x 1kg 25kg 0 0 

lentilky 200g 100g 400g 20g 200g 

mléko 1l 20 x 1l 40 x 1l 10 x 1l 20 x 1l 

moučkový cukr 1kg 2kg 3kg 30g 1kg 

mraţené ovoce 1kg 300g 1kg 100g 1kg 

oplatky 200g 200g 400g 50g 200g 

ořechy 1kg 100g 1kg 20g 0,5kg 

polevy (různé druhy) 
1l 0,7l 

od kaţdého 

druhu 1l 
0,1l 

od kaţdého 

druhu 1l 

prášková káva 200g 200g 400g 50g 200g 

sušenky ke kávě 250ks 400ks 1000ks 600ks 1000ks 

šlehačka 250g 25 x 250g 50 x 250g 12 x 250g 24 x 250g 

zmrzlina 5l 16 x 5l 20 x 5l 1 x 5l 2 x 5l 

zrnková káva 6 x 1kg 5 x 1kg 12 x 1kg 4 x 1kg 6 x 1kg 

      poznámka: 1 porce baleného cukru k teplým nápojům jsou dva kusy (tzn. 2 x 4g) 

 

Tabulka 21: Přehled surovin pro baristické produkty 

 

 

Riziko – „Porucha automobilu“ v procesu rozvoz odběratelům 

Popis – porucha automobilu vzniká technickou závadou. Auto určené k rozvozu není 

v majetku cukrárny, ale má jej v pronájmu od jednoho spolumajitele. Jedná se o staršího 

pickupa, který je upraven tak, aby odpovídal hygienickým předpisům rozvozu potravin. 

V případě, ţe auto se stane nepojízdným, je potřeba tuto situaci okamţitě řešit, aby 

došlo k co nejmenšímu časovému zpoţdění při rozvozu zákusků a dortů. 

Kontrolní a preventivní opatření – preventivním opatřením proti poruše auta je 

pravidelná odborná kontrola technického stavu vozidla. Vzhledem k typu a stáří auta ke 

kontrolním opatřením patří pravidelná výměna oleje, dotancovávání benzínu dříve, neţ 

je nádrţ prázdná, pravidelná kontrola brzd a startéru. V zimních měsících je nutné auto 
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garáţovat, aby byla sníţena moţnost nenastartování. Garáţové státí zajištěno je, je tedy 

jen třeba důsledně kontrolovat řidiče, zda do garáţe zajede, nebo jej nechá venku. 

 

Riziko – „Nesprávně zhotovený dort ve výrobě“ v procesu výroba dortů 

Popis – nesprávné zhotovení dortu je moţné z několika důvodů.  Cukrářka můţe chybně 

přečíst objednávku (můţe se jednat o chybný tvar, chuť, sloţení, barvu, typ, číslo 

v katalogu, …) nebo přečtení objednávky je správné, ale dojde v nepozornosti k záměně 

surovin, coţ vede ke změně charakteru celého dortu. Důsledek nesprávně zhotoveného 

dortu je dost podstatný, protoţe se na chybu většinou přijde aţ ve chvíli, kdy je dort 

předáván zákazníkovi… a na počkání nový udělat nelze. Tato fatální chyba vede ke 

ztrátě důvěry zákazníků a odlivu dalších potencionálních zákazníků ke konkurenci. 

Kontrolní a preventivní opatření – mezi preventivní opatření, aby nedošlo k nesprávně 

zhotovenému dortu, patří důsledná kontrola objednávky před i během výroby dortu 

(proces trvající i čtyři dny). V tomto riziku hraje jedinou roli lidský faktor, proto je 

nutné zaměstnávat spolehlivé, důsledně a přesně pracující zaměstnance, aby 

k podobným situacím vůbec nedocházelo. 

 

Riziko – „Nesprávně objednaná objednávka u dodavatele“ v procesu nákup surovin do 

výroby 

Popis – nesprávně objednaná objednávka u dodavatele můţe být způsobena, pokud 

bude vynechána porucha u telefonního operátora, jedině nepozorností provozní, kdyţ 

bude objednávku do telefonu dodavateli diktovat. Všechny objednávky do výroby se u 

dodavatelů objednávají telefonicky. Tito dodavatelé jsou dva hlavní, kde je frekvence 

objednávek pravidelná (jednou týdně), a dále zhruba pět menších dodavatelů na 

speciální doplňkové suroviny (frekvence zhruba jednou za dva měsíce). 

Pokud dojde při objednávce k přeřeknutí či nepozornosti, najevo to vyjde aţ v momentě 

přivezení objednávky. Chybně objednané suroviny lze vyměnit za jiné, ale tento proces 

trvá 3 týdny. Coţ v případě zásobování just in time je problém. 

Kontrolní a preventivní opatření – vzhledem k tomu, ţe se v tomto případě jedná zase o 

případnou chybu lidského faktoru, je zde preventivním opatřením pouze doporučení. 

Toto doporučení spočívá v tom, ţe při kaţdé učiněné objednávce si provozní nechá od 

dodavatele zopakovat zadané zboţí, aby byla vyloučena moţná chyba.  
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Riziko – „Nefungují elektronické spotřebiče“ – v procesu příprava baristických 

produktů 

Popis – v odbytu, kde se připravují baristické produkty jsou vyuţívány následující 

elektronické spotřebiče: kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba a frappovar. 

Jejich porucha způsobující nefunkčnost, znamená, ţe daný baristický produkt nelze 

připravit. Nefungující elektronický spotřebič způsobuje technická závada. 

Kontrolní a preventivní opatření – jednoznačným preventivním opatřením jsou 

pravidelné kontroly technického stavu elektronických spotřebičů. Je zapotřebí, aby tyto 

kontroly byly pravidelné a důsledné. Četnost vyuţívání spotřebiče na úseku odbytu je 

uvedena v Tabulce 22. Dále je také v tabulce navrhnuta optimální četnost technických 

kontrol, aby byla co nejvíce eliminována pravděpodobnost technické závady. K tomuto 

kroku také patří sledování záruční doby a doby pouţitelnosti jednotlivých spotřebičů 

(odpovědný osoba – majitel firmy). S tím také související včasná obnova, ať uţ 

z technického důvodu, tak i modernizace a zefektivnění práce obsluhy. 

 

 

sezóna (duben - září) mimosezóna (říjen - březen) 

 

četnost 

vyuţívání 

spotřebiče 

(za jeden 

týden) 

četnost 

dosavadních 

technických 

kontrol 

návrh 

optimální 

četnosti 

technických 

kontrol 

četnost 

vyuţívání 

spotřebiče 

(za jeden 

týden) 

četnost 

dosavadních 

technických 

kontrol 

návrh 

optimální 

četnosti 

technických 

kontrol 

frappovar 90 ţádná 
1 x za dva 

měsíce 
2 ţádná 

1 x za tři 

měsíce 

kávovar 400 
1 x za tři 

měsíce 

1 x za jeden 

měsíc 
500 

1 x za čtyři 

měsíce 

1 x za jeden 

měsíc 

mikrovlná trouba 50 ţádná 
1 x za dva 

měsíce 
15 ţádná 

1 x za tři 

měsíce 

rychlovarná 

konvice 
60 ţádná 

1 x za dva 

měsíce 
100 ţádná 

1 x za jeden 

měsíc 

výrobník ledu 40 ţádná 
1 x za jeden 

měsíc 
0 ţádná 

před 

začátkem 

sezóny 

 

Tabulka 22: Četnost využívání elektronických spotřebičů k baristickým produktům 

 

 

Riziko – „Nefungují elektronické spotřebiče“ – v procesu výroba dortů 

Popis – elektronické spotřebiče ve výrobně k přípravě dortů jsou následující: váha, 

šlehač, trouba, mrazící box a mikrovlnná trouba. Pokud dojde k jejich nefunkčnosti, 
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nelze pokračovat ve výrobě dortu. Důvod nefungujícího elektronického spotřebiče je 

technická závada.  

Kontrolní a preventivní opatření – základem preventivního opatření při nefunkčnosti 

elektronických spotřebičů ve výrobě je pravidelná kontrola technického stavu. Aby 

k této skutečnosti vůbec nedošlo. Vzhledem k velikosti výrobny a četnosti objednávek 

na dorty by bylo vhodné, aby drobné elektronické spotřebiče měla firma například ve 

dvou kusech (a ne jenom v jednom). Například elektronická váha lze být stejně funkčně 

nahrazena váhou mechanickou nebo digitální. V případě nouze je moţné také vyuţít 

mikrovlnou troubu v odbytu. Profesionální pečící cukrářské trouby se ve výrobně 

nacházejí čtyři, takţe při nefunkčnosti jedné zde máme tři náhrady. Pravděpodobnost, 

ţe by nefungovala ţádná, je poměrně nízká (přesto se tato skutečnost v minulém roce 

jednou stala). Co se týče šlehače, zde je nutná pravidelná a odborná technická kontrola. 

Mrazící box při technické závadě lze nahradit jiným, protoţe ve výrobně se nachází tyto 

boxy čtyři. Problém ovšem můţe nastat s kapacitou úloţného prostoru. Tabulka 23 

představuje soupis elektronických spotřebičů ve výrobně, jejich četnost technických 

kontrol a návrh na optimální četnost technických kontrol. U této tabulky je nutné 

upozornit na fakt, ţe pro výrobu je sezóna a mimosezóna v jiném období, neţ je tomu 

v odbytu. 

 

 

sezóna (září - prosinec, únor - květen 

) 
mimosezóna (leden, červen - srpen ) 

 

četnost 

vyuţívání 

spotřebiče 

(za jeden 

týden) 

četnost 

dosavadních 

technických 

kontrol 

návrh 

optimální 

četnosti 

technických 

kontrol 

četnost 

vyuţívání 

spotřebiče 

(za jeden 

týden) 

četnost 

dosavadních 

technických 

kontrol 

návrh 

optimální 

četnosti 

technických 

kontrol 

mikrovlná 

trouba 
5 x 15 min ţádná 

1 x za tři 

měsíce 
5 x 15 min ţádná 

1 x za tři 

měsíce 

mrazící box non stop ţádná 
1 x za půl 

roku 
non stop ţádná 

1 x za půl 

roku 

šlehač 5 x 2 hod ţádná 
1 x za dva 

měsíce 
5 x 0,5 hod ţádná 

1 x za dva 

měsíce 

trouba 5 x 5 hod 1 x za rok 
1 x za jeden 

měsíc 
5 x 3 hod 1 x za rok 

1 x za jeden 

měsíc 

váha 5 x 1 hod ţádná 
2 x za tři 

měsíce 
5 x 1 hod ţádná 

2 x za tři 

měsíce 

 

Tabulka 23: Četnost vyuţívání elektronických spotřebičů k výrobě dortů 
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Riziko – „Nefungují elektronické spotřebiče“ – v procesu výroba zákusků 

Popis – elektronické spotřebiče ve výrobně k přípravě zákusků jsou následující: váha, 

šlehač, trouba, mrazící box, lednice, rychlovarná konvice, sporák, nůţ a mikrovlnná 

trouba. Pokud dojde k jejich nefunkčnosti, nelze pokračovat ve výrobě zákusků. Důvod 

nefungujícího elektronického spotřebiče je technická závada. 

Kontrolní a preventivní opatření – základem preventivního opatření při nefunkčnosti 

elektronických spotřebičů ve výrobně je pravidelná kontrola technického stavu. Aby 

k této skutečnosti vůbec nedošlo. Vzhledem k funkčnosti některých elektronických 

spotřebičů (nůţ a váha) je moţné jej nahradit mechanickým. V případě technické 

poruchy mikrovlnné trouby je moţné pouţít stejný přístroj v odbytu. Lednice a mrazící 

box je v cukrárně ve vyšším počtu, ale zde můţe dojít k nedostatku úloţného prostoru. 

Právě i proto je třeba důsledně dodrţovat a hlavně si stanovit optimální četnost 

technických kontrol elektronických spotřebičů. Aby bylo jejich nepředvídatelné 

vypovězení sluţby co nejvíce eliminováno. Návrh stanovení optimální četnosti 

technických kontrol uvádí Tabulka 24. 

 

 

sezóna (září - prosinec, únor - květen ) mimosezóna (leden, červen - srpen ) 

 

četnost 

vyuţívání 

spotřebiče 

(za jeden 

týden) 

četnost 

dosavadních 

technických 

kontrol 

návrh optimální 

četnosti 

technických 

kontrol 

četnost 

vyuţívání 

spotřebiče 

(za jeden 

týden) 

četnost 

dosavadních 

technických 

kontrol 

návrh 

optimální 

četnosti 

technických 

kontrol 

lednice non stop ţádná 1 x za půl roku non stop ţádná 1 x za půl roku 

mikrovlná trouba 5 x 15 min ţádná 
1 x za tři 

měsíce 
5 x 15 min ţádná 

1 x za tři 

měsíce 

mrazící box non stop ţádná 1 x za půl roku non stop ţádná 1 x za půl roku 

nůţ 5 x 1 hod ţádná 1 x za půl roku 1 x 0,5 hod ţádná 1 x za půl roku 

rychlovarná 

konvice 
5 x 15 min ţádná 

1 x za dva 

měsíce 
5 x 15 min ţádná 

1 x za jeden 

měsíc 

sporák 5 x 0,5 hod ţádná 1 x za půl roku 2 x 0,5 hod ţádná 1 x za půl roku 

šlehač 5 x 2 hod ţádná 
1 x za dva 

měsíce 
5 x 0,5 hod ţádná 

1 x za dva 

měsíce 

trouba 5 x 5 hod 1 x za rok 
1 x za jeden 

měsíc 
5 x 3 hod 1 x za rok 

1 x za jeden 

měsíc 

váha 5 x 1 hod ţádná 
2 x za tři 

měsíce 
5 x 1 hod ţádná 

2 x za tři 

měsíce 

 

Tabulka 24: Četnost vyuţívání elektronických spotřebičů k výrobě zákusků 
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Riziko – „Nesprávné skladování zboží“ – v procesu prodej zboží 

Popis – zboţí v cukrárně se skladuje na jednom místě. A to v regálech, kde jsou 

umístěny bonboniéry, čokolády, oplatky, lízátka, nealkoholické nápoje, … (jednak 

v prodejně jsou tři dřevěné dva metry vysoké, a kaţdý s šesti patry, a ve skladu jsou 

k dispozici tři velké kovové regály, dva a půl metru vysoké a metr hluboké, s pěti 

patry). 

Kontrolní a preventivní opatření – preventivním opatřením pro správné skladování 

zboţí je dodrţování skladovacích pravidel, které jsou navrhovány následovně: 

 láhve s vínem skladujeme nakloněné, či naleţato; v případě nastojato dochází 

k osychání korkové zátky – coţ vede k znehodnocení vína 

 bonboniéry skládáme dnem dolů dle druhů, dbáme o správně uloţené zaráţky 

v regále – aby nedošlo ke spadnutí, bonboniéry na sebe vrstvíme jen maximálně 

osm kusů jednopatrových a pět kusů dvou patrových bonboniér 

 čokolády necháváme v původních přepravních krabicích, nebo skládáme na sebe 

přehledně dle druhu a značky 

 při doplňování novým zboţím přesouváme zboţí dříve koupené dopředu, aby bylo 

prodáno v době minimální trvanlivosti 

 v regálech dbáme na druhovou odlišnost (1 patro pro bonbóny, 2 patra pro 

bonboniéry, 1 patro pro čokolády, 1 patro pro cukrovinky, 2 patra pro 

nealkoholické nápoje, 1 patro pro dětská pitíčka, …) 

Problém nastává v letních měsících, kdy průměrná teplota díky velkému mnoţství 

elektronických spotřebičů s chladícím zařízeními (které tedy na venek produkují teplý 

vzduch) umístěných v prodejně (tři mrazící boxy na zmrzlinu, jedna velká vitrína na 

zákusky, jeden dvouhlavý výrobník ledové tříště a dvě malé vitríny na dorty a belgickou 

čokoládu) a čtyřech lednic umístěných ve výrobně a skladu – obě místnosti průchozí. A 

otevřených dveří z prodejny na ulici (kvůli mrazícím boxům na zmrzlinu), … není 

ojedinělé, ţe průměrná teplota se během celých dvaceti čtyř hodin pohybuje kolem 

30°C (během poledne i 35°C). Tuto značně neúnosnou situaci pro všechny čokolády 

umístěné v prodejně a ve skladě by vyřešilo zprovoznění klimatizace. Problém ovšem 

nastává ve chvíli, kdy majitel budovy, kde je cukrárna v pronájmu, neumoţnil 

majitelům cukrárny posílit rozvody elektřiny tak, aby klimatizace mohla bez problému 

fungovat.  
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Navrhovaným řešením je tedy opětovná komunikace s majitelem budovy. 

Následek teplých letních měsíců v cukrárně je ten, ţe je provozní nucena omezit 

nabízený sortiment čokoládového zboţí na minimum a menší zásoby skladovat 

v lednicích. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vymezení teoretického rámce oboru rizikologie a 

na reálně existující firmě analyzovat a zhodnotit současné metody pro měření rizika a 

následné navrhnutí vhodných nástrojů a metod pro měření a sniţování rizika vedoucího 

k podpoře zdravého růstu firmy a zvýšení její konkurenceschopnosti na místním trhu. 

Dílčím cílem bylo identifikování personálních rizik a rizik spojených s potravinovou 

výrobou. 

 

Druhá kapitola vytváří znalostní základnu teoretických aspektů k pochopení 

oboru rizikologie, přičemţ rizikologie je popsána jako soubor dvou úzce provázaných 

disciplín a to rizikového inţenýrství a managementu rizika. 

Dalším bodem teoretické části byla definice rizika samotného s prameny rizika 

s následnou kategorizací a klasifikací rizik. Vzpomenuty byly oba dva moţné způsoby 

dělení, a to na klasifikaci rizik dle jejich četnosti výskytu (např. rizika projektu, 

globální, elementární, stále, dynamické, neodmyslitelné, nahodilé, zákaznické, 

organizační, …), a uspořádání nebezpečí a rizik v universálním systému pro potřeby 

jednotlivých organizací, či v rámci jednoho oboru (např. riziko hmotné, nehmotné, 

spekulativní, čisté, systematické, nesystematické, pojistitelné a nepojistitelné, 

strategické, …). Dalším bodem bylo nadefinování analýzy rizika, která bývá nejčastěji 

učiněna základními čtyřmi úkoly a to: identifikací aktiv, stanovením hodnoty aktiv, 

identifikací hrozeb a slabin a stanovením závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti. 

Popis metod analýzy rizik byly rozděleny do standardních třech skupin a to 

kvalitativní, kvantitativní a kombinované. Do nejpouţívanějších metod analýzy rizik 

byly zařazeny následující metody: metoda Delphi, metoda CRAMM, metodika @RISK, 

stromové diagramy a expertní metody. V kapitole věnující se expertním metodám došlo 

k bliţšímu seznámení s metodami: FTA, FMEA a mapou rizik. Zakončení teoretické 

části práce patřilo samotné problematice řízení rizik. 

 

Třetí kapitola shrnula pouţívanou metodiku pro teoretickou i praktickou část 

práce. Uvedla teoretický rámec pouţitých třech metod analýzy podniku, z kterých bude 

následně podkladově vycházeno v návrzích a doporučením pro společnost. 
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Čtvrtá kapitola analyzuje současný stav firmy, zabývá se základní 

charakteristikou společnosti. V rámci analýzy oborového okolí společnosti byla vyuţita 

Porterova analýza pomocí pěti sil s kritickou SWOT analýzou. Přičemţ mezi 

nejzásadnější informace je moţné zadařit: rivalita mezi stávajícími konkurenty v místě 

podnikání je pro firmu veliká, největší konkurent se nachází ve vzdálenosti pouhých 60-

ti metrů, v samotném městě jsou hned další tři menší cukrárny, v letních měsících 

přibude koupaliště se sezónním sortimentem zmrzliny a ledové tříště a přímo na náměstí 

(kde má sídlo analyzovaná firma) se prodej zmrzliny rozroste o další dva stánkové 

prodejce → z čeho plyne, ţe takto silné konkurenční prostředí by se v jiných místech 

hledalo jen velmi stěţí. Pozitivní alespoň zůstává fakt, ţe smluvní síla odběratelů ani 

dodavatelů není nijak silná. Nejpodstatnějšími silnými stránkami společnosti byly 

definovány následující body: rozsáhlé parkování přímo před cukrárnou, velké prostory 

ve výrobní i odbytové části s širokým nabízeným sortimentem výrobků a zboţí a 

v neposlední řadě vysoce kvalifikovaný zaměstnanci ve výrobě (cukrářky). Za 

nejváţnější slabou stránku lze jmenovat prakticky nulovou reklamu a propagaci firmy a 

jejich výrobků. 

 

Další bod čtvrté kapitoly analyzuje rizika společnosti pomocí FMEA analýzy. 

V rámci přehlednosti došlo k rozdělení hlavních procesů výroby a odbytu společnosti 

do devíti skupin, a to z důvodu velké rozdílnosti jednotlivých moţných rizik a to 

zejména v jejich důsledcích. Za jednotlivé procesy byly tedy definovány: nákup surovin 

do výroby, nákup zboţí do odbytu, prodej dortů, prodej zákusků, prodej zboţí, příprava 

baristických produktů, rozvoz odběratelům, výroba dortů a výroba zákusků. U těchto 

skupin byla postupně vymezena jednotlivá rizika, dále provedena analýza moţných 

následků rizik, hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti jednotlivých rizik, byla 

navrţena obecná opatření vedoucí ke sníţení rizik u jednotlivých procesů a provedeno 

následné hodnocení rizik po realizaci navrţených opatření. 

 

Pátá kapitola Návrhy a doporučení byla věnována třinácti rizikům, která byla 

pomocí FMEA analýzy definována s nejvyšší mírou rizikovosti. Z celkového počtu 

šedesáti šesti rizik byla hranice stanovena dle Paretova pravidla 80/20. Mezi těchto 

třináct rizik s nejvyšší hodnotou prioritně rizikového čísla byla například zařazena: 
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nesprávně přijatá objednávka dortu od zákazníka, neučinění objednávky nákupu zboţí 

do odbytu, chybně přijatá objednávka od odběratele na rozvoz, chybně připravená 

objednávka na rozvoz pro odběratele, nakoupení nezajímavého zboţí pro zákazníky, 

chybějící suroviny při přípravě baristických produktů, porucha auta při rozvozu 

odběratelům.  

Kaţdé z jednotlivých třinácti rizik bylo podrobně popsáno a uvedeno 

navrhované preventivní a kontrolní opatření.  

 

Závěrem lze říci, ţe firma při podřizování své činnosti hlavnímu cíli podnikání 

má reálnou šanci minimálně se udrţet, ne-li se výrazně rozrůst na místním trhu. Coţ 

s sebou přinese zvýšení obratu doprovázeného zvýšením zisku.  
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