
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING

ODBOR RIZIKOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
DEPARTMENT OF RISK ENGINEERING

ŘÍZENÍ RIZIK PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU
RISK MANAGEMENT IN A BUSINESS ENTITY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Lukáš Kutálek

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc

BRNO 2019



Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Student: Bc. Lukáš Kutálek
 

Studijní program: Rizikové inženýrství
 

Studijní obor: Řízení rizik firem a institucí
 

Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc
 

Akademický rok: 2018/19
 

Ústav: Odbor rizikového inženýrství
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Řízení rizik podnikatelského subjektu

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle diplomové práce:

Cílem diplomové práce je analýza rizik vybraného podnikatelského subjektu, včetně návrhu opatření,
která vedou k jejich minimalizaci.

Seznam doporučené literatury:

SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. akt. a roz. vyd. Praha:
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9.

STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-8-
-7179-926-9.

TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-717-
-415-5.



Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

ZUZÁK, R. a M. KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2. akt. a roz. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN
978-80-247-3156-8.

YADAV, S.R. a MALIK, A.K. Operations Research. India: Oxford University Press, 2014. ISBN 978--
-19-809618-4.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2018/19
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

vedoucí odboru
 

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
ředitel

 



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik společnosti Restix s.r.o., podnikající v odvětví svatebních 

služeb. Práce se zaměřuje především na pochopení problematiky řízení rizik. Aplikování metod rizikové 

analýzy na konkrétní podnik. A na základě této aplikace, stanovení návrhů na minimalizaci hlavních 

rizik, která ohrožují danou společnou. 

 

Abstract 

This master's thesis deals with the risk management of Restix s.r.o., which operates in the wedding 

services sector. The work is focused mainly on the understanding of the issue of risk management. 

Apply risk analysis methods to a particular business. And based on this application, creating 

suggestions to minimize the main risks that threaten the company. 
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je řízení rizik podnikatelského subjektu. Toto téma diplomové práce 

jsem si vybral, jelikož je na něm možné aplikovat získané teoretické poznatky, během studia na 

konkrétní podnik, ve kterém mám pracovní zkušenosti a pomoci mu tak, ke snížení případně eliminaci 

rizik, která se aktivit podniku týkají.  

Společnost Restix s.r.o. zabývající se pořádáním kulturních akcí, a především svateb na hradě a zámku 

v Dolních Kounicích se řízením rizik doposud nikdy podrobně nezabývala. Riziko je však 

neoddělitelnou součástí všech podnikatelských subjektů a společnost jako tato, která se zabývá 

především organizací se s ním setkává denně. Jedná se o rizika týkající se především, doby splatnosti 

pohledávek a tedy inkasa, dále správného nacenění služeb, spravedlivých, ale zároveň ekonomický 

výhodných odměn pro zaměstnance v podobě mezd, dále také právní rizika, spojená se změnami 

legislativy a také lidského faktoru, který například na svatebních hostinách může přinést nemalé 

finanční škody. 

Podniku by tedy zajisté velmi pomohlo zjistit analýzou rizik, v čem se největší rizika skrývají a na 

základě toho je minimalizovat. Společnost se nalézá ve velmi silném konkurenčním prostředí, a proto 

je třeba, aby analýzou rizik a provedením následných opatření na jejich minimalizaci, získala výhodu 

oproti konkurenci. 

Cílem mé práce je analyzovat současný stav ve vybraném společnosti a na základě této analýzy 

zhodnotit, jsou-li rizika v podniku dobře zajištěna, a následně tato rizika lépe optimalizovat.  

Věřím, že má práce firmě pomůže především v tom, že bude nadále podnikat stabilněji, než podnikala 

doposud. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce je analýza a následná identifikace existujících rizik ve společnosti Restix s.r.o., 

následné vyhodnocení a navržení opatření, která zjištěná rizika minimalizují. Dále je hlavním cílem 

dosáhnout konkurenční výhody, kterou po aplikaci navržených opatření společnost získá. 

Dílčími cíli práce jsou tyto body: 

 vypracování teoretických východisek práce, 

 aplikace teoretických východisek na konkrétní podnik, 

 identifikace rizik společnosti, 

 analýza rizik společnosti, 

 navrhnou opatření, která rizik minimalizují. 

1.2 METODY A POSTUPY PRÁCE 

Práce je rozdělena na 3 části. 

V první části jsou definovány hlavní teoretické pojmy, se kterými se následně pracuje v analytické části. 

Druhá část je analytická a týká se aplikování znalostí získaných z teoretické části na konkrétní 

společnost. Třetí část zahrnuje návrhy řešení pro snížení hlavník rizik, která danou společnost ohrožují.  

Pro řízení rizik podnikatelského subjektu Restix s.r.o. jsou použity obecné analytické metody, mezi 

které se řadí analýza 7S, Porterův model konkurenčních sil a SLEPT analýza, tyto analýzy budou sloužit 

hlavně jako opora pro identifikaci příležitostí a hrozeb ve SWOT analýze. Dále budou identifikována a 

hodnocena rizika pomocí Skórovací metody, která bude přímo aplikovaná na experty ve firmě, kterými 

budou především manažeři. Příčiny a důsledky rizik budou podrobně rozebrány v Ishikawově 

diagramu.  

Podklady a informace zpracované v diplomové práci jsou získávány verbálně, od manažerů, kteří 

podnikové akce, svatební obřady a hostiny na hradě provozují a také na základě vlastní zkušenosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky řízení rizik 

podnikatelského subjektu. 

2.1 RIZIKO 

Pro pojem riziko existuje více možných výkladů. Obecně uznávaná definice tohoto pojmu tedy 

neexistuje. Výraz byl poprvé zmíněn již v 17. století, kdy výraz „risico“ byl používán v souvislosti s lodní 

plavbou, jako označení úskalí na vodě, kterému se museli lodě vyhnout. Dříve pojem riziko také často 

představoval odvahu či nebezpečí, a pojem „riskovat“ znamenal odvážit se něčeho. Později se pojem 

riziko rozšířil a začal se používat již jako vyjádření určité ztráty. Na základě nynějších poznatků se 

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

podnikání. 

Riziko je definováno různě a to jako: 

 pravděpodobnost a možnost vzniku ztráty, 

 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 

 nebezpečí chybného rozhodnutí 

 možnost vzniku ztráty nebo zisku (spekulativní riziko) 

 nebezpečí negativní odchylky od cíle (čisté riziko) 

 neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (investiční riziko) 

Z hlediska ekonomie je pojem „riziko“ používám v souvislosti s nejednoznačností průběhu 

ekonomických procesů a jejich výsledků.  

Kromě ekonomických rizik existují také rizika: 

 politická a teritoriální, 

 bezpečnostní, 

 právní a spojená s odpovědností za škodu, 

 předvídatelná a nepředvídatelná, 

 specifická - např.: pojišťovací, manažerská, odbytová (Smejkal, Rais, 2010). 
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Riziko = Pravděpodobnost x Dopad 

Riziko (R) je součin pravděpodobností (P) výskytu nežádoucí události a jejího důsledku (D), tedy: R=P x 

D (Janíček, Marek, 2013). 

Pravděpodobnost, že vznikne nepříznivá riziková situace se nachází v intervalu od 0 do 1. Nula 

znamená děj, který není možný, jednička naopak děj jistý, fakt, který určitě nastane, a je tedy třeba se 

na tuto situaci připravit. Pravděpodobnost se určuje pomocí statistických metod, avšak většinou se 

vychází ze subjektivního odhadu expertů či projektového týmu. Dopad obvykle znamená určité 

následky, které nastanou obvykle hmotné nebo finanční. Dalším aspektem rizika může být jeho 

odhalitelnost, nebo také ovladatelnost. Tyto aspekty vyjadřují míru toho, jak je možné riziko ovlivnit 

(Zuzák, Konigová, 2009). 

Z hlediska řízení rizik v podnikatelském subjektu je správné chápat riziko jako možnosti, že s určitou 

pravděpodobností dojde k události, jež se liší od předpokládaného stavu, či vývoje (Smejkal, Rais, 

2013). 

2.1.1 Přístupy k riziku 

Známe 3 různé přístupy k riziku: 

Averze - společnost, nebo manažer se sklonem k averzi se vyhýbá značně rizikovým podnikatelským 

projektům a preferuje projekty, které zaručují přijatelné výsledky s velkou jistotou (menší rizika, méně 

zisku); 

Sklon k riziku - společnost, či manažer se sklonem k riziku vyhledává značně rizikové projekty, které 

jsou spojeny se značnými zisky, ale také s vyšším nebezpečím možných ztrát (větší rizika, více zisku). 

Neutrální postoj – společnost, či manažer s neutrálním postojem k riziku. Rovnováha mezi sklonem 

k averzi a riziku. (střední rizika, střední zisk) (Smejkal, Rais, 2013). 

2.1.2 Související pojmy 

Entita - Má význam čehokoli, co lze samostatně zvažovat (Janíček, Marek, 2013). 

Nejistota - Je spojována s nahodilostí entit, tedy s jejich variabilitou. Jevy vedoucí k nejistotě se 

označují jako zdroje nejistot. Jedná se o situaci, ve které konkrétní rozhodnutí může způsobit různé 

účinky v závislosti na tom, co nastane (Janíček, Marek, 2013). 

Nebezpečí - Označuje reálnou hrozbu poškození vyšetřovaného procesu, či objektu. Hovoříme o 

nebezpečí absolutním, jehož realizace je vždy pro každého nepříznivou situací a nebezpečí relativním, 

kdy realizace může být pro někoho a za určitých okolností událostí příznivou (Tichý, 2006). 
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Zdroj nebezpečí - Entita, která svou aktivitou v konkrétním prostoru a čase, může způsobit nebezpečí 

jiné entitě. 

Problém - Lze jej chápat jako událost, která již v minulosti nastala, má na projekt negativní vliv a je 

potřebné ji řešit a tedy zabránit jejím nepříznivým důsledkům. (Janíček, Marek, 2013). 

Příjemce rizika - Osoba nebo subjekt, který je vystaven újmě vzniklé realizací určitého nebezpečí 

(Tichý, 2006). 

2.2 ČLENĚNÍ RIZIK PODLE KRITÉRIÍ 

Kritérií, podle kterých je možné rizika členit je velké množství, níže si uvedeme ty nejzásadnější. 

Kritérium „obor analýzy rizik“ 

Obory s velkou frekvencí rizik: oblast vyšší moci, oblast techniky, oblast pracovních činností, projektová 

rizika, bezpečnostní rizika, logistická rizika, oblast informačních rizik (Janíček, Marek, 2013). 

Kritérium míry ovlivnitelnosti rizika  

Ovlivnitelná rizika jsou ta, kdy podnikatel či manažer podniku má možnost na riziko působit a může se 

pokusit ho ovlivnit ve svůj prospěch. U neovlivnitelných rizik neexistuje možnost působit na příčiny 

jejich vzniku, mohou být však vytvořena opatření, která sníží nepříznivé následky těchto rizik. Sem patří 

například vlivy různá opatření státu, nepřímé vlivy životního prostředí, nebo situace ve světě (Janíček, 

Marek, 2013). 

Kritérium ztráty a přínosu rizika  

Čisté riziko je označení těch situací, které znamenají pouze možnost nepříznivé situace, ztráty. U 

spekulativního rizika existuje možnost ztráty i zisku a riziko může mít v důsledku tedy i pozitivní dopad 

(Rais, Doskočil, 2007). 

Kritérium systematizace  

Systematické riziko, pokud je ekonomické postihuje v určité míře všechny hospodářské jednotky, 

respektive oblasti podnikatelské činnosti. Je závislé na celkovém ekonomickém vývoji. Vzhledem k 

charakteru představují tato rizika makroekonomické změny, jako je například ekonomická krize. 

Nesystematické riziko je specifické, jedinečné. Je nezávislé na celkovém ekonomickém vývoji. Jedná se 

tedy o riziko, které postihuje pouze určité subjekty. Charakterově můžeme mluvit o rizicích 

mikroekonomických. (Janíček, Marek, 2013) 
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Kritérium velikosti rizika 

Malé, střední a velké riziko (Rais, Doskočil, 2007). 

2.3 ŘÍZENÍ RIZIK 

Řízení rizik představuje proces, při kterém se subjekt řízení rizik pokouší zamezit působení stálých i 

budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomohou odstranit vlivy nežádoucí a umožní působit vlivy 

pozitivní. 

Kritickou fází celého procesu je výběr optimálního řešení. Proces je následovný: 

1. Určení úrovně rizika 

2. Hodnocení ekonomických nákladů u různých variant řešení pro co možná nejmenší rizikovost 

a nejvyšší ekonomické přínosy 

3. Zhodnocení dopadů a přínosů + analýza možných důsledků z přijatého rozhodnutí 

4. Rozhodnutí o realizaci opatření na snížení rizika 

Management rizik využívá především principu zpětné vazby nebo predikční vazby. Většinou však 

předem není možné mít k dispozici komplexní informace a také není možné odhadnout vliv, a hlavně 

význam jednotlivých faktorů, působících na subjekt, je zde tedy pouze možnost rozhodování za 

neúplné informace (fuzzy). 

Základními oblastmi řízení rizik jsou:  

 přírodní katastrofy a havárie, 

 finanční rizika, 

 investiční rizika, 

 obchodní rizika, 

 technická rizika, 

 projektová rizika, 

 obchodní rizika, 

 rizika ochrany životního prostředí. (Rais, Doskočil, 2007) 

2.3.1 Postup managementu rizik 

Veškeré organizace jsou vystaveny působení vnitřních a vnějších faktorů a vlivů, které vytvářejí 

nejistotu, zda a kdy dosáhnou svých cílů. Všechny organizace se tedy setkávají s riziky. Řízení rizik 

spočívá v několika úkolech. Rizika je třeba identifikovat a analyzovat a následně vyhodnotit, zda by 

rizika mohla být změněna jejich ošetřením tak, aby se uspokojivě vešla do hranic příslušejících kritérií 
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rizik. V průběhu management rizik komunikuje a konzultuje se zainteresovanými stranami a monitoruje 

a přezkoumává rizika i opatření, která rizika modifikují, aby se zajistilo, že žádná další ošetření rizik už 

není zapotřebí. Mezinárodní norma ČSN ISO 31000 podrobně tento proces popisuje. 

V současné době organizace stále více využívají v praxi management rizik, a to nejen z legislativních 

důvodů, ale také proto, aby řídily ohrožení svých cílů a zlepšily řízení potenciálních příležitostí. Aby byl 

management rizik v rámci celé organizace smysluplný a efektivní, je zapotřebí jej integrovat do 

celkového managementu, strategie a plánování. Obecně závazný postup managementu rizik 

neexistuje, je zde však velké množství norem, obsahujících základní terminologii, návody, zásady, a 

metody hodnocení pro management rizik. Principy a směrnice v České republice popisuje také norma 

ČSN ISO 31000. Tato norma poskytuje uživatelům návody a principy, jak řídit jakékoli formy rizika. Na 

následujícím obrázku je proces managementu rizik rozdělen a popsán (ČSN ISO 31000, 2009). 

 

Obr. č. 1 - Proces managementu rizik podle ČSN ISO 31000:2009 (zdroj: vlastní zpracování dle ČSN ISO 

31000, 2009) 

V dalších kapitolách bude podrobně popsáno posuzování rizik a všechny jeho procesy. 

2.3.2 Cíle zavedení managementu rizik: 

 přesnější a spolehlivější plánování, 

 snížení nákladů spojených s rizikem a tím i snížení celkových nákladů, 

 ulehčení práce auditorům, 

 lepší připravenost v rozhodování a díky tomu zvýšení kvality rozhodování 

 jednodušší práce s pravomocemi a odpovědnostmi (Kopecký, Trkovský, 2011). 
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2.4 IDENTIFIKACE RIZIK 

V postupu managementu rizik je identifikace rizik jeho druhou fází, následující hned po stanovení 

kontextu, což je posouzení celkové situace. Cílem je nalézt co nejvíce rizik podniku, porozumět jejich 

podstatě a správně je definovat. Hledí se spíše na kvantitu, nežli na kvalitu nalezených rizik. Je třeba 

tedy nalézt veškerá možná rizika, která mohou nastat, protože v pozdější fázi mohou být neadekvátní 

rizika vyloučena, kdežto nezakomponované riziko se může stát hrozbou. Dále je třeba nevnímat jen 

hrozby s rizikem související, ale být otevření i vůči pozitivním příležitostem, které nabízí. Do této fáze je 

třeba zahrnout velký počet zainteresovaných osob z více různých stran souvisejících s podnikem. 

Neměli by se vynechat zejména zákazníci, uživatelé produktů nebo služeb, dodavatelé, externí a interní 

experti a také manažeři projektu. Je vhodné podněcovat interaktivitu a tvořivost všech členů týmu, 

nelze jim dát k vyplnění jen nějaký předem vyplněný formulář. Jakmile se shromáždí všechny podklady, 

mohou se vybrat vhodné metody pro samotný proces identifikace rizik. Následuje samotné hledání 

rizik a výsledná data se zaznamenají do registru nebo seznamu rizik (Korecký, Trkovský, 2011). 

2.4.1 Metody identifikace rizik 

Brainstorming 

Brainstorming je obecně používaná metoda ve většině oblastí podnikového managementu. Je to 

skupinová technika zaměřená na vytvoření co nejvíce nápadů na dané téma. Metoda spočívá ve 

vyjádření nápadů a myšlenek k danému tématu, s kterými zbytek týmu pracuje a snaží se je rozvíjet. 

Důležité je vhodné zvolení jednotlivých členů v týmu. Může mít formu řízené diskuze bez zábran, nebo 

také formu vytváření spontánních asociací (Fotr, Švecová, 2010). 

Metoda „Pre-Mortem“ 

Tuto metodu lze přímo kombinovat s brainstormingem. Principem metody je, aby si členové skupiny 

představili projekt, který již skončil a nepodařilo se dosáhnout stanovených cílů. Úkolem všech členů 

týmu je následně popsat, proč se stanovených cílů nepodařilo dosáhnout. 

Kontrolní seznamy 

Kontrolní seznam neboli (checklist) obsahuje důležité akce, které je třeba v případě potřeby provést. 

Seznam průběžně se doplňující nově vzniklými riziky, dokáže účinně pomoci v tom, že žádná rizik 

nebudou opomenuta. (Korecký, Trkovský, 2011) 
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Nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí  

Tyto nástroje identifikují především externí rizika. Patří sem například SWOT analýza, SLEPT analýza, 

nebo Porterova analýza pěti konkurenčních sil. (Hnilica, Fotr, 2009) 

Ishikawa diagram (diagram rybí kosti) 

Iskikawa diagram je diagram, často pojmenovávaný jako rybí kost, nebo také jako diagram příčin a 

následků. Je to metoda, která spočívá v tom, že hlavou kosti je následek, který se řeší. Na hlavní páteř 

ve tvaru šipky navazují jednotlivé kategorie příčin a pro každou kategorií příčin jsou vytvořeny další 

příčiny, které ji způsobily. Analýza je velice užitečná pro zpracování seznamu rizik na konci fáze 

identifikace rizik. (Korecký, Trkovský, 2011) 

 

Obr. č. 2 - Příklad Ishikawa diagramu (zdroj: vlastní zpracování dle Korecký, Trkovský, 2011) 

2.5 ANALÝZA RIZIK 

Jde o první krok procesu snižování rizik. Analýza rizik je chápána jako proces, při kterém se nejprve 

definují hrozby a následně se u nich určí pravděpodobnost jejich uskutečnění a jejich dopad na aktiva. 

Stanoví se tedy rizika a jejich závažnosti. Činností, která přímo navazuje na analýzu rizik, je řízení rizik 

(Smejkal, Rais, 2010). 

2.5.1 Základní pojmy analýzy rizik 

Aktivum - je vše, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby. Dělí se na 

hmotná a nehmotná: 

 hmotná - nemovitosti, pozemky, peníze, cenné papíry a ostatní hmotný majetek společnosti, 

 nehmotná - know-how, informace, goodwill, autorská práva, morálka na pracovišti, kvalita 

pracovníků apod. 
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Aktivem může být i sám subjekt.  

Hrozba - je síla, událost, aktivita, nebo osoba, která může způsobit škodu, nebo má svým fungováním 

nežádoucí vliv na bezpečnost. Hrozbou může být přírodní katastrofa, krádež, požár, získání přístupu 

k informacím neoprávněnou osobou apod. Základní charakteristikou hrozby je její úroveň, která se 

hodnotí podle následujících kritérií: 

 nebezpečnosti - schopnost hrozby způsobit škodu, 

 přístup - pravděpodobnost, že hrozba získá přístup k aktivu, 

 motivace - zájem vyvolat hrozbu vůči aktivu.  

Zranitelnost - slabina, stav, nebo nedostatek analyzovaného aktiva, který může hrozba využít pro 

uplatnění svého nežádoucího vlivu. Jedná se o vlastnost aktiva, která vyjadřuje, jak citlivé aktivum je na 

působení dané hrozby. Vznikne všude, kde dochází k interakci mezi aktivem a hrozbou. Základní 

charakteristikou zranitelnosti je její úroveň, která se hodnotí podle následujících kritérií: 

 citlivost - náchylnost aktiva být poškozeno určitou hrozbou, 

 kritičnost - důležitost aktiva pro analyzovaný subjekt. 

Protiopatření - cokoliv, co je speciálně navrženo pro zmírnění působení a nebo eliminaci hrozby. Je to 

snížení zranitelnosti, nebo dopadu hrozby. Smysl protiopatření spočívá v předejití vzniku škody, nebo 

usnadnění překlenutí již způsobené škody. Z pohledu analýzy rizik, je protiopatření charakterizováno 

dvěma metrikami a to: 

 náklady - představují náklady na pořízení, zavedení a provozování daného protiopatření, 

 efektivita - vyjadřuje nakolik protiopatření sníží účinek hrozby (Smejkal, Rais, 2010). 

Vztahy v analýze rizik jsou vyobrazeny na následujícím obrázku. 
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Obr. č. 3 - Vztahy v analýze rizik (zdroj: Rais, Smejkal, 2010) 

2.5.2 Obecný postup analýzy rizik 

Riziko obvykle neexistuje izolovaně, často se jedná o určité kombinace rizik, které mohou ve svém 

dopadu představovat pro daný subjekt hrozbu. Vzhledem k velkému množství rizik, je třeba určit 

priority z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu a zaměřit se na klíčové rizikové oblasti. 

Obecný postup analýzy rizik bude rozebrán v bodech níže. 

Stanovení hranice analýzy rizik 

Hranice analýzy rizik je pomyslná čára oddělující aktiva, která budou zahrnuta do analýzy, od těch, 

která zahrnuta nebudou. Stanovení hranice je adaptováno potřebám a záměru managementu. Uvnitř 

této hranice jsou jednotlivá aktiva, ze kterých je subjekt složen, nebo která jsou z hlediska aktuálního 

záměru relevantní. 

Identifikace aktiv 

Identifikace spočívá ve vytvoření soupisu aktiv, která leží uvnitř hranice analýzy rizik. Pří zařazování 

aktiv na soupis, se uvede vždy název aktiva a jeho umístění. 

Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

Stanovení hodnoty aktiva se zakládá na velikosti škody způsobené zničením či ztrátou aktiva. Obvykle 

se při určování hodnoty aktiva vychází z jeho nákladových charakteristik, tedy např. pořizovací ceny 

nebo reprodukční ceny, mohou to být ale i výnosové charakteristiky, mezi které patří i vlastnosti aktiva 
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sloužící k dosahování zisků nepřímo např. postavení na trhu, knowhow apod. Význam má také 

rozlišovat, zda se jedná o jedinečné aktivum, nebo o aktivum, které lze jednoduše nahradit. Vzhledem 

k velkému množství aktiv se provádí tzv. seskupení aktiv. To spočívá ve vytvoření skupiny aktiv podle 

různých hledisek a podobných vlastností. Seskupovat se mohou aktiva podobné ceny, kvality, účelu 

apod. Skupina pak vystupuje jako jedno aktivum. Je třeba také zabezpečit, aby protiopatření navržená 

v etapě zvládání rizik pro skupinu aktiv, byla použita na všechna aktiva, která jsou do této skupiny 

zahrnuta. 

Identifikace hrozeb 

V této etapě se identifikují hrozby, které připadají pro analýzu v úvahu. Identifikují se ty hrozby, které 

by mohly ohrozit alespoň jedno z aktiv subjektu. Pro identifikaci hrozeb je možné vycházet ze seznamu 

hrozeb sestavených z literatury, vlastních zkušeností, nebo také průzkumů dříve provedených analýz. 

Hrozby je možné odvodit také od subjektu, jeho statusu, hospodářských výsledků, postavení na trhu, 

záměrů podnikatele apod. 

Analýza hrozeb a zranitelností 

Každá identifikovaná hrozba se hodnotí vůči každému aktivu, nebo skupině aktiv. U aktiv, která jsou 

analyzovány, se určí úroveň hrozby a úroveň zranitelnosti vůči této hrozbě. Při stanovení hodnoty 

hrozby se vychází z faktorů jako motivace, nebezpečnost a přístup. Při stanovení hodnoty zranitelnosti, 

se vychází z faktorů, jako je kritičnost a citlivost. Při analyzování zranitelností a hrozeb, se také berou 

v úvahu již realizovaná protiopatření. 

Pravděpodobnost jevu 

Často není možné vědět, zda jev, který zkoumáme nastane. Na základě toho, se k popisu určitého jevu 

doplní údaj, s jakou pravděpodobností daný jen může nastat. Pro možnost počítání s 

pravděpodobnostmi musíme určit, jestli je analyzovaný jev náhodný či nikoli, jestli patří do určitého 

intervalu pravděpodobnosti, případě, zda jej můžeme vyloučit a jaké jsou jeho pravděpodobnostní 

charakteristiky; 

Měření rizika 

Výše rizika je přímo závislá na hodnotě aktiva a zranitelnosti aktiva a úrovni hrozby. Často riziko není 

možné kvantifikovat a určení jeho velikosti spočívá ve kvalifikovaném odhadu specialisty na základě 

jeho zkušeností. V případě jednotlivce se riziko měří podle pravděpodobnosti nepříznivé odchylky od 

výsledku, ve který doufáme. Čím vyšší je pravděpodobnost, že k nepříznivé události dojde, tím větší je 

pravděpodobnost odchylky od výsledku, který předpokládáme a tím větší je i riziko (Smejkal, Rais, 

2010), (Yadav, Malik, 2014). 
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2.6 METODY ANALÝZ RIZIK 

Vyjádření veličin, se kterými se v analýze rizik pracuje, můžeme použít, jako základní hledisko pro 

rozdělení metod. Metody analýzy rizik se tedy dělí na tři různé a to kvalitativní, kvantitativní a 

kombinované metody. Kombinované metody, používají vyjádření veličin i kvalitativní a i kvantitativní. 

V této práce budeme využívat metodu kvalitativní, a to konkrétně skórovací. 

2.6.1 Kvalitativní metody 

Tyto metody se vyznačují tím, že vyjadřují rizika v určitém rozsahu. Mohou být například různě 

obodována, nebo také mohou být určeny pravděpodobností a závažností dopadu. Rizika mohou být 

v určitém rozsahu vyjádřena následovně: <1 až 10>, <1 až 100>, <0;1> apod. Úroveň je obvykle 

určována kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metody jsou snazší a rychlejší, ale více subjektivní. 

Kontrola efektivnosti nákladů při této metodě, není zcela možná, jelikož náklady nelze jednoznačně 

finančně vyjádřit. 

Kvalitativní metody se používají při: 

 upřesnění postupu při detailní analýze rizik, 

 nedostatečné kvalitě či kvantitě získaných číselných údajů pro využití těchto údajů 

v kvantitativních metodách. 

Skórovací metoda 

Skórovací metoda, je kvalitativní metodou, která bude v této práci použita a aplikována na konkrétní 

společnost. Skládá se ze tří fází: 

 identifikace rizik, 

 ohodnocení rizik, 

 návrhy na opatření. 

Východiskem analýzy je seznam nebezpečí rozdělený do čtyř základních oblastí rizik a to technická, 

finanční, personální a obchodní. Identifikace rizik se provádí prostřednictvím rizikových faktorů, kterými 

může být například pozdní inkaso od odběratele, špatné počasí, nedostatek personálu, nebo 

nedostatečně proškolený personál apod. Pro každý rizikový faktor se ve skórovací metodě ohodnotí 

možnost výskytu rizikového faktoru a její dopad prostřednictvím desetibodové stupnice. Rizikový 

faktor by tedy měl být měřitelný. Metoda využívá nezávislých expertních odhadů jednotlivých členů 

týmu, z kterých se následně vypočte aritmetický průměr. Ocenění rizika je představováno součinem 

skóre pravděpodobnosti a skóre dopadu v rozmezí od 1 do 100. Závěrem bude sestavena mapa rizik 
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jako dvojrozměrná matice ve tvaru bodového grafu podobná jako na obrázku níže (Smejkal, Rais, 

2013). 

 

Obr. č. 4 - Mapa rizik skórovací metoda (zdroj: Doležal a kol., 2012) 

2.6.2 Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence přítomnosti hrozby a 

jejího dopadu. Používají číselné ohodnocení, jak při pravděpodobnosti vzniku incidentu, nebo události, 

tak i při ocenění dopadu daného incidentu, události. Vyjadřují dopad rizika v konkrétních finančních 

termínech, například „tisíce Kč“, „desetitisíce dolarů“ apod. Riziko bývá nejčastěji vyjádřeno ve formě 

předpokládané roční, pololetní, kvartální, nebo měsíční finanční ztráty. Provedení těchto metod 

vyžaduje více úsilí a času, na druhou stranu, jsou však přesnější, než kvalitativní metody a poskytují 

finanční vyjádření rizik, které je pro jejich zvládání výhodnější. Kvalita výsledků těchto metod souvisí 

především s relevantností získaných údajů (Smejkal, Rais, 2013). 

2.6.3 Kombinované metody 

Tyto metody vycházejí z číselných údajů. Díky kvalitativnímu hodnocení se mohou více přiblížit realitě, 

než předpokladům. Je třeba však brát v úvahu skutečnost, že údaje použité v kvalitativních metodách, 

nemusí vždy odrážet přímo pravděpodobnost události, či výši jejího dopadu, ale mohou být ovlivněny 

velikostí měřítka stupnice, která je v určité metodě použita (Smejkal, Rais, 2013). 

2.7 OŠETŘENÍ RIZIK 

Vhodnost konkrétního nástroje pro ošetření, což může být snížení, nebo vyhnutí se riziku určují 

charakteristiky rizika samotného. Některá rizika mohou být přesunuta (transfer) a některá zadržena 
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(retence). V určitých situacích je vhodnější se riziku vyhnout, pojistit nebo jej redukovat (Smejkal, Rais, 

2010). 

2.7.1 Pojmy spojené s nástroji snižování rizika 

Retence rizik  

Je metoda řešení rizik. Spočívá v tom, že společnost, nebo podnikatel čelí neomezenému počtu rizik, 

ale většinou se proti nim nic nedělá. Dělí se na dvě podskupiny: 

 Vědomá retence – K té dochází, jakmile je riziko rozpoznáno, ale nedochází k uplatnění 

nějakého nástroje proti riziku. 

 Nevědomá retence – K té dochází, když riziko nebylo rozpoznáno a je zadržováno nevědomě 

Redukce rizik  

Je metodou, která se dá dělit na základě toho, jestli se společnosti nebo podnikatel soustředí na 

redukci vzniku rizika, nebo až na redukci dopadu. Dělí se na: 

 metody odstraňující příčiny vzniku rizika, 

 metody snižující nepříznivé důsledky rizika. 

Transfer rizika na jiné podnikatelské subjekty  

Způsob řízení, kdy jsou odstraněny příčiny rizika defenzivním způsobem, a to nejčastěji tím, že jsou 

rizika přesunuta (transferována na jiné podnikatelské subjekty. Mezi nejznámější způsoby patří 

faktoring, forfaiting, akreditiv, inkaso, bankovní záruka, leasing a další. 

Diverzifikace  

Pojem, který je nejčastěji spojován s investičním rizikem. Základním cílem je rozložit riziko na co 

největší základnu. Aby podnikatel tzv. „nevsadil vše na jednu kartu“, může rozložit své riziko na 

investice do různých oblasti působení. Může tedy investovat například do: komodit, dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, fondů, akcií apod. a tím rozložit riziko a mít větší jistotu, že nemůže 

veškeré investované finanční prostředky ztratit. 

Sdílení rizika  

Riziko je rozděleno mezi více účastníků podnikatelské činnosti. Může jít o spolupráci obchodních 

partnerů, sdružení firem (matčinné a dceřinné společnosti), až po aliance v oblasti výzkumu, výroby, 

projede apod. (Smejkal, Rais, 2010). 
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Pojištění  

Pojištění je druh finanční služby, který pomáhá rozložit výdaje na úhradu nějakého negativního jevu, 

jako je havárie, zcizení, ztráta a podobně, na delší časové období do pravidelných splátek. Jde o 

speciální, historicky nejstarší formu přenosu rizika. Princip je v zajištění se před velkou ztrátou (škody) 

formou ztráty menší, čím je myšleno pravidelné placení pojistného (Pojištění (Insurance), 2016). 

Vytváření rezervy  

Finanční nebo materiálové rezervy mohou být použity za mimořádných okolností, pro překlenutí 

neočekávané situace. 

Vyhýbání se rizikům  

Jedná se o metodu řízení rizik, která je spíše negativní, než pozitivní. Aplikace této metody je na místě, 

jedná-li se například o nepropracovaný podnikatelský záměr u něhož je riziko neúspěchu neúměrně 

velké a mohlo by způsobit ztrátu ohrožující podnikatelskou činnost. 

Získávání dodatečných informací  

Informovanost o aktuálních novinkách je jednou z nejdůležitějších metod snižování rizika (Smejkal, 

Rais, 2010). 

2.7.2 Metody pro řešení problému rizika 

Při volbě nástroje snižování rizika musíme vycházet z kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti dopadu 

každého rizika. V tabulce níže jsou zobrazeny přístupy, jak je možné jednotlivá rizika řešit. V reálném 

prostředí není sice rozdělení jednoznačné, členění lze ale využít zejména ve fázi analýzy konkrétního 

rizika a rizikové politiky organizace. 

 

Tab. č. 1 - Doporučené metody snižování rizika (zdroj: Smejkal , Rais, 2010) 

 

VYSOKÁ PRAVDĚPODOBNOST NÍZKÁ PRAVDĚPODOBNOST 

VYSOKÁ TVRDOST Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

NÍZKÁ TVRDOST Retence, redukce Retence 

Jakmile je možný dopad, a tedy tvrdost daného rizika vysoká, není se riziku vyhnout a retence tedy 

není reálná. Při příležitosti, kdy pravděpodobnost vzniku škody, ztráty je vysoká, je pojištění velmi 

drahá záležitost, proto se tedy nejlepší variantou jeví redukce rizika, nebo úplné vyhnutí se riziku. 
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Redukci je možné použít, je-li možné redukovat buď pravděpodobnost, nebo tvrdost (dopad) na 

zvládnutelnou úroveň. V případě, kdy to není možné, je třeba se riziku vyhnout (Smejkal, Rais, 2010). 

2.8 STRATEGICKÁ SITUAČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

Pro to, aby byla společnost úspěšná, musí být její strategie konzistentní s okolím. Pro management 

společnosti je tedy důležité znát dobře její okolí, prostředí a faktory, které ji ovlivňují. U vnějšího okolí 

je obvykle velmi složité předvídat, co vše může nastat a strategická rozhodnutí jsou tedy vždy 

prováděna v podmínkách nejistoty. Pochopit tyto nejisté podmínky je možno právě prostřednictvím 

strategické analýzy podniku, která významně přispívá k omezení frekventovaných vlivů okolí tak, aby 

bylo možno je pochopit a působit na ně (Sedláčková, Buchta, 2006). 

2.8.1 Analýza vnějšího prostředí 

Cílem této analýzy je najít v okolí podniku příležitosti a hrozby. Společností zvolená strategie by se 

měla co nejvíce snažit, o využití nabízených příležitostí a zmírnění dopadu nalezených hrozeb. Analýzu 

vnějšího prostředí je možné rozdělit na 2 dílčí analýzy:  

 analýza mikroprostředí nebo také oborového okolí je tvořena kupujícími, stávajícími 

konkurenty, potencionálními konkurenty, dodavateli a substituty, 

 analýza makroprostředí nebo také obecného okolí je často nazýváno obecným okolím a je 

shodná pro všechny společnosti, které působí ve stejném geografickém prostoru. Je zpravidla 

tvořena sociálními, ekonomickými, legislativními, politickými a technickými faktory (Rais, 

Doskočil, 2011). 

PORTEROVA analýza 

Konkurence schopnost v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách. Souhrnné působení 

těchto pěti sil určuje potenciál konečného zisku v odvětví. Porterova analýza sleduje pět sil, jejichž 

souhrnné působení určuje intenzitu konkurence v odvětví a spolurozhoduje o úspěšnosti společnosti. 

Tyto síly jsou vzájemně propojeny, změna jedné, bude mít vliv i na zbylé čtyři. Společnosti může tyto 

síly ovlivnit strategií, kterou si sama zvolí (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Stávající konkurenti - Jedná se o boj se stálými konkurenty, který může mít různou intenzitu a formu. 

Mezi nejvýznamnější faktory patří: počet a velikost konkurentů, míra růstu trhu, diferenciace produktů, 

výstupní bariéry, vysoké fixní náklady. 

Potencionální konkurenti - Tato konkurence s sebou může přinášet nové hrozby. Jak vážné tyto hrozby 

jsou, závisí na dvou faktorech. Těmi jsou vstupní bariéry (technologie, know-how, image, přístup k 

distribučním kanálům, loajalita zákazníka) a reakce ostatních konkurentů. 
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Odběratelé - Síla odběratelů je dána strukturou a seskupením kupujících na trhu. Pokud je jejich 

vyjednávací síla vysoká, tlačí kvalitu nahoru a ceny dolů. 

Dodavatelé - Vyjednávací síla dodavatelů závisí na podílu na trhu, který zaujímají a potenciálu určovat 

podmínky. Může vést ke snižování výnosnosti, zvyšování nákladů, nebo snižování kvality dodávaných 

výrobků či služeb. 

Substituty - Jsou to produkty stejné nebo podobné povahy a mohou být hrozbou v případě, kdy jsou 

snadno dostupné, jejich cena je nižší a kvalita a užitek jsou vyšší (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Obr. č. 5 - PORTEROVA analýza (zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

SLEPT analýza 

Jedná se o analýzu, patřící mezi nejznámější analýzy vnějšího obecného okolí. Je zaměřena na odhalení 

vývojových trendů, které by mohly společnost v budoucnu zásadně ovlivňovat. Vnější faktory a vlivy 

nemůže společnost příliš ovlivnit, a tudíž je nutné, aby o nich měla dobrý přehled a zvládla se jim 

přizpůsobit. Jsou determinovány externími institucemi, na něž má společnost pouze omezený nebo 

dokonce žádný vliv. Jejich nerespektování by s sebou mohlo přinést určitá rizika (Zamazalová a kol., 

2010). 
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SLEPT analýza sleduje faktory: 

sociální - sleduje se například životní úroveň obyvatelstva, společensko-politický systém a klima ve 

společnosti, zdravotní stav a struktura populace, 

legislativní - společnost se zaměřuje na platnou legislativu v dané oblasti působnosti, což mohou být 

daňové zákony, antimonopolní zákony, cla apod., 

ekonomické - faktory vyplývající z ekonomické cyklu, jsou dány stavem ekonomiky (HDP, inflace, 

nezaměstnanost, mzdy),  

politické - politická situace v dané oblasti, členství státu v nadnárodních organizacích (např.: EU), 

podpora zahraničního obchodu, obchodní regulace, 

technologické - je třeba stále inovovat, s čímž jsou spojeny nové metody a techniky, tvorba substitutů, 

investice do vědy a výzkumu (Zamazalová a kol., 2010). 

 

 

Obr. č. 6 - SLEPT analýza (zdroj: vlastní zpracování dle Zamazalová a kol., 2010) 

 

2.8.2 Analýza vnitřního prostředí 

Do této analýzy spadá analýza 7S a asi nejdůležitější analýza ze vše, a to je SWOT analýza. 
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Analýza 7S. 

Jedná se o analytickou techniku, která je používána pro hodnocení kritických faktorů organizace. Patří 

také mezi modely kritických faktorů úspěchu. Analytici z McKinsey&Company navrhli sedmi prvkový 

způsob rozložení organizace na tyto prvky, které jsou na sebe navzájem závislé: 

strategie - jsou vize a strategické cíle podniku, 

struktura - vymezuje organizační strukturu dané společnosti, 

systémy - jde o formální a neformální prosazování strategie společnosti, 

sdílené hodnoty - odrážejí základní skutečnosti, principy a ideje společnosti, které jsou respektované 

pracovníky a ostatními zainteresovanými skupinami, které se podílejí na úspěchu firmy, 

styl - styl řízení vedoucích pracovníků a také jejich komunikace s podřízenými, zákazníky, nebo 

dodavateli; 

spolupracovníci - obecné schopnosti zaměstnanců, jejich motivace a schopnost spolupráce v dané 

společnosti, 

schopnosti - jedná se o profesní způsobilost zaměstnanců a tedy jejich kvalifikaci na základě které 

získávají své kompetence (Kubík, Kerlinová, 2012). 

 

Obr. č. 7 - Analýza 7S (zdroj: vlastní zpracování dle Kubík, Kerlinová, 2012) 
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SWOT analýza 

Je analýzou silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb (podle anglických slov Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Jedná se o nejpoužívanější analýzu, využívá se pro zjištění pozice společnosti, 

jejího podnikatelského záměru v konkurenčním prostředí a pro možnost odhadu jejího budoucího 

vývoje. Je užitečná pro formulování podnikové strategie. (Korecký, Trkovský, 2011). 

Silné stránky - Silné stránky pomáhají identifikovat, v jakých aspektech má firma výhody oproti 

konkurenci. Pomáhají dále také posilovat pozici firmy na trhu. Cílem společnosti je maximalizace 

silných stránek, a tedy vytěžit co nejvíce z toho, co již umí. 

Zodpovídají otázky jako: 

 Co umíme udělat dobře? 

 Jaké máme přednosti? 

 Jaké máme zdroje? 

 Jaká je naše síla z pohledu našich zákazníků? 

Slabé stránky - Slabé stránky naopak snižují vnitřní hodnotu společnosti. Obvykle jsou zjištěny interním 

hodnotícím systémem a srovnáním s konkurencí. Cílem společnosti je tyto stránky minimalizovat. 

Zodpovídají otázky jako: 

 Čemu se máme vyhnout? 

 Co děláme špatně? 

 Co bychom měli, nebo mohli dělat lépe? 

Příležitosti - Společnosti má snahu o jejich správnou identifikaci a maximální využití, protože 

představují příležitosti pro rozvoj společnosti a zlepšení její pozice na trhu. Tyto skutečnosti mohou 

společnosti přinést úspěch v podobě např.: větší poptávky, vyšších prodejů zboží, nebo služeb, lepšího 

uspokojení svých odběratelů apod. 

Zodpovídají otázky jako: 

 Jaké jsou změny na trzích v náš prospěch? 

 Jaký je vývoj v oboru našeho podnikání? 

 Kde jsou naše nejlepší příležitosti? 

Hrozby - Hrozby jsou faktory vnějšího prostředí a leží buď z části, nebo zcela mimo kontrolu 

společnosti. Představují rizika, která mohou vzniknout a ohrožují dosažení cílů nebo samotnou 

existenci společnosti. 
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Zodpovídají otázky jako: 

 Jsme ohroženi změnami technologií? 

 Jak si počíná konkurence? 

 Před jakými otázkami stojíme? (Tichý, 2006) 

 

Obr. č. 8 - SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování dle Tichý, 2006) 

 

2.9 HODNOCENÍ RIZIK 

Na základě výše uvedených metod lze rizika identifikovat, po identifikaci a následné analýze, následuje 

stanovení jejich významnosti, a tedy hodnocení rizik. Obvykle se používají dva způsoby analýza 

citlivosti a expertní hodnocení. 

Analýza citlivosti  

Je analýzou, která se využívá u kvantifikovatelných rizik. U nich lze přesně modelovat závislost 

finančních kritérií firmy na faktorech rizik a dalších ovlivňujících veličinách. Základní formou této 

analýzy je jednofaktorová analýza. Na základě ní se zjišťují dopady izolovaných změn jednotlivých 

rizikových faktorů na předem zvolené finanční kritérium. Změny mohou mít pesimistický, ale i 

optimistický charakter, podle velikosti změny vyvolané rizikovým faktorem u zvoleného kritéria. Čím je 

změna větší, tím je větší i citlivost zvoleného kritéria. 
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Expertní hodnocení  

Toto hodnocení se využívá v případech, kdy konkrétní kvantifikace rizika je velmi obtížná, nebo často i 

není možná. Nástrojem analýzy expertního hodnocení je matice hodnocení rizik, která je založena na 

expertních odhadech členů týmu, který tvoří obvykle zaměstnanci, nebo pracovníci se znalostmi a 

zkušenostmi v oblastech, do kterých jednotlivé faktory rizika spadají. Významnost se posuzuje dle 

pravděpodobnosti výskytu daného rizika a intenzitě jeho negativního dopadu (Hnilica, Fotr, 2009) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analýza současného stavu je rozdělena do 3 částí. Na historii a popis společnost a dále na analýzu rizik 

společnosti ve vnějším a ve vnitřním prostředí. V analýze současného stavu jsou využity poznatky z 

části teoretické. 

3.1 HISTORIE A POPIS SPOLEČNOSTI RESTIX S.R.O. 

V následujících kapitolách bude popsána historie společnosti a následně podnikatelská činnost, kterou 

se firma zabývá nyní. 

3.1.1 Historie společnosti RESTIX s.r.o. 

Společnost RESTIX s.r.o. vznikla na konci roku 1994 a v minulosti se zaměřovala na velkou škálu 

různých aktiv. Jedná se o společnost vlastněnou jednou fyzickou osobou se 3mi zaměstnanci, najímající 

si na převážně sezónní práce brigádníky, firmy, nebo OSVČ na smlouvy o dílo.  

Společnost vlastnící Hrad a zámek v Dolních Kounicích si na provoz a aktivity, které mají hradu přinést 

zisk, najala od roku 2006 firmu RESTIX s.r.o. Důvodem, proč tyto činnosti nedělá samotná firma 

vlastnící kulturní památku, je nestabilní právní prostředí současné ČR. 

Od roku 2006 společnosti RESTIX s.r.o., provozuje na Hradě a zámku v Dolních Kounicích, pestrou škálu 

různých činnosti. V roce 2011 byl hrad po opravách zpřístupněn veřejnosti a začaly se zde konat 

prohlídky. Od roku 2011 začala společnost také pořádat hradní radovánky na hradě, což byly akce pro 

veřejnost plné doprovodných programů, které organizovala společně s pomocí Krajského centra 

cestovního ruchu a dalších partnerů. Vedle této činnosti začala také pořádat svatební obřady, včetně 

svatebních hostin, které na Hradě a zámku začaly být brzy velmi oblíbené a populární. Mimo to 

společnost také od roku 2011 pořádá společenské akce pro firmy. Od roku 2012 začal RESTIX pořádat 

akce pro školy, které se staly také velmi oblíbenými a od roku 2013 se projevila tato oblíbenost i 

v nových aktivitách, jako jsou Mikulášská čertění pro děti, které probíhá každý rok před Vánocemi. 

Na základě ekonomického zhodnocení společnosti, ke kterém jsem přispěl v roce 2014 i já svou 

maturitní prací, bylo zjištěno, že nejvíce ziskové a nejméně rizikové jsou na hradě svatby, firemní akce, 

akce pro školy a víkendové prohlídky. Ostatní činnosti jako byly hradní radovánky, případně několikrát 

pořádaný hradní silvestr, byly spíše ztrátové, a tak se vedení společnosti rozhodlo tyto aktivity zrušit. 
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Od roku 2015 se RESTIX s.r.o. převážně soustředí na organizaci svatebních obřadů a svatebních hostin, 

které se ukázaly pro jeho podnikatelskou činnosti jako nejziskovější. 

3.1.2 Popis společnosti RESTIX s.r.o. 

Obchodní firma: RESTIX s.r.o.  

Datum vzniku: 22.12.1994 

Sídlo: Brno - Zábrdovice, Vranovská 21719, PSČ 614 00  

IČO: 60734515 

DIČ: CZ60734515 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Podnikatelská činnost společnosti: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence, výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, hostinská činnost. 

Dle velikosti společnosti se jedná o mikropodnik (Staňková, 2007). 

Společnost se zabývá převážně pořádáním svatebních obřadů a hostin. Jako vedlejší činnost mimo 

sezónu dále pořádá akce pro školy s doprovodným programem, který management společnosti 

vytvořil. Většina návštěvníků a zájemců o služby, které společnost nabízí pochází z Jihomoravského 

kraje a převážně z Brna a jeho okolí, jelikož Hrad a zámek v Dolních Kounicích, na kterém společnost 

své aktivity provozuje, se nachází cca 15 minut jízdy autem od Brna. 
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Obr. č. 9 - Pohled na Hrad a zámek v Dolních Kounicích (zdroj: Hrad a zámek Dolní Kounice, 2018) 

3.2 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

V následující části diplomové práce se zaměříme na analýzu rizik, které mohou společnost RESTIX s.r.o. 

významně ovlivňovat či ohrozit ze strany konkurentů, odběratelů, dodavatelů nebo nových výrobků či 

služeb pomocí metod PORTEROVY analýzy pěti konkurenčních sil. Dále bude provedena analýza 

makroprostředí prostřednictvím metod analýzy SLEPT. Následně budou nastíněny možnosti případné 

minimalizace potenciálních rizik. 

3.2.1 PORTEROVA analýza pěti konkurenčních sil 

Stávající konkurenti  

Stávajícími konkurenty společnosti jsou všechny další společnosti, které pořádají svatební obřady nebo 

svatební hostiny. Hlavními konkurenty jsou svatební agentury v Jihomoravském kraji, které nenabízejí 

jako místo pro konání společenských akci Hrad a zámek v Dolních Kounicích. V případě svatebních 

obřadů konkurence není příliš vysoká, jelikož Hrad a zámek má velkou výhodu, protože se jedná o 

ojedinělé a výjimečné prostory, kterým mohou konkurovat jen ostatní hrady nebo zámky na území 

Jihomoravského kraje. Kterými jsou například zámek Valtice, zámek Lednice, zámek Letovice apod. 

Další možnou konkurencí jsou kostely. Co se týče konkurence svatebních hostin, ta je až nepoměrně 

vyšší, jedná se o všechny restaurace v Jihomoravském kraji, největšími konkurenty jsou však restaurace 

nacházející se přímo v Dolních Kounicích, což je restaurace U šedého vlka a restaurace Vinum Coeli. 
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Potencionální konkurenti  

Potenciálními konkurenty jsou všechny hrady, zámky a kostely nacházející se v Jihomoravském kraji, 

které ještě svatební obřady nepořádají. Co se týče svatebních hostin, je zde konkurence ještě vyšší, 

protože každá restaurace, která svatební hostiny ještě nepořádá a má k tomu dostatečné prostory, je 

může začít provozovat. 

Odběratelé  

Odběratelé společnosti jsou všechny páry, které se chtějí vdát. Vyjednávací síla odběratelů nyní není 

příliš vysoká, jelikož společnost nabízí obřady i hostiny za velmi přívětivou cenu, a proto má obvykle 

většinu termíny na následují rok zamluvenou minimálně půl roku dopředu. Dalším důvodem je, že 

odběratelé platí vždy zálohy za zamluvený termín, které jim v případě odvolání propadnou. 

Dodavatelé  

Dodavateli společnosti jsou cateringová agentura, která dodává zaměstnance na svatební hostiny, 

případně pivovary, nebo výrobci nealkoholických nápojů. Vyjednávací síla dodavatelů není příliš 

vysoká, protože jsou snadno nahraditelní. Také jsou smlouvy dělány formou, tím způsobem, že když 

jedna strana nebude se službami druhé spokojená, může smlouvu kdykoliv zrušit. 

Substituty  

Mezi substituty, které mohou způsobit pokles zájmu odběratelů o služby RESTIXu spadají místa, která 

budou lépe vybavena nebo přinesou svatebčanům lepší zážitek. Což mohou být kompletně 

rekonstruované Zámky. Hlavní výhodou substitutů je především možnost přespání v prostorách, kde se 

svatební obřady, nebo hostiny konají. Dále také další aktivity spojené se zábavou po obřadu, které 

může konkurence nabízet. 

3.2.2 SLEPT analýza 

Sociální faktory  

V oblasti poskytování služeb je stěžejním sociálním faktorem životní úroveň obyvatelstva. Která záleží 

na výši mzdy obyvatelstva a jakou mají vůli a možnosti utrácet svoje volné peněžní prostředky. Jelikož 

svatba je událost, která se u většiny lidí vyskytuje jen jednou v životě, případně párkrát v životě, jedná 

se o výdaj, za který si je schopná většina lidí při rozumné výši příjmů i připlatit. Svatby jsou výjimečné 

v tom, že si je každý může naplánovat na klíč a zákazníci jsou tedy obvykle, ze všech sociálních vrstev, 

nejčastěji se však jedná o nižší střední třídu a vyšší střední třídu. Dále bychom mohli nejsilnější skupinu 

zákazníků blíže specifikovat jako občany Jihomoravského kraje v produktivního věku obvykle mezi 18 - 
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60 rokem života. Sociálním faktorem, který zde však hraje největší roli, a který také vyplývá 

z předchozích dvou faktorů, je počet sňatků v Jihomoravském kraji. 

Počet sňatků v Jihomoravském kraji 

Tab. č. 2 - Počet sňatků v Jihomoravském kraji rok 2013-2017 (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018)  

- 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet sňatků v Jihomoravském 

kraji 5 043  5 153  5 414  5 837  6 040  

 

Počet sňatků v Jihomoravském kraji od roku 2012 každým rokem roste a zvýšil se během čtyř 

předchozích let až o 1000 sňatků ročně. Na tuto skutečnost by společnost měla reagovat případným 

adekvátním zvyšováním cen svatebním obřadů a hostin. 

Legislativní faktory  

Podnikatelské subjekty v České republice se pohybují v nesmírně proměnlivém právním prostředí. Je to 

zapříčiněno zejména pravidelnými změnami zákonů a předpisů, které negativně ovlivňují podnikatelské 

prostředí. 

Dle zákona č. 586/1992 sb. § 17 - § 21a činní sazba daně 19 %, tuto daň musí společnost v případě 

zisku odvést finančnímu úřadu jednou za kalendářní, nebo hospodářský rok. 

V oblastech hygieny se jedná především o nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhlášku č. 

137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Ekonomické faktory  

Je zde hned několik ekonomických faktorů, které ovlivňují společnost. Jedním z nich je výše hrubé 

mzdy v Jihomoravském kraji. Protože výše hrubé mzdy má přímo vliv na to, kolik potenciálních 

zákazníků, si může svatbu dovolit. 
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Tab. č. 3 - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí rok 2013-2018 (zdroj: 

ČSÚ, 2018) 

 

Příznivý stav české ekonomiky způsobil, že průměrná měsíční mzda od roku 2012 každým rokem roste 

a dá se tedy očekávat, že přibývá stále více nových potenciálních zákazníků pro svatební obřady a tím i 

více možných zákazníků, kteří jsou ochotni více zaplatit. 

Dalším faktorem je míra inflace, která ovlivňuje nejen společnost ale i zákazníky. Stejně jako banky 

upravují úrokové míry podle růstu inflace, i podniky musí podle inflace přizpůsobovat ceny svých 

produktů a služeb. Jakmile tedy dojde k nějakému rapidnímu zvýšení, musel by podnik zvýšit i cenu za 

své služby.  

Tab. č. 4 - Míra inflace v letech 2013-2017 v procentech (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018) 

- 2013 2014 2015 2016 2017 

Míra inflace 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 

 

Z následující tabulky je patrné, že míra v letech 2013-2016 se udržovala na velmi nízkých hodnotách. 

Oproti předchozím rokům však v roce 2017 narostla o 1,8 %, proto podnik může na zvýšení inflace 

reagovat procentním zvýšením cen svých služeb. 

Dalším faktorem, který má na činnost společnosti vliv jsou tržby za služby v ČR. 
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Tab. č. 5 - Tržby za služby v letech 2013-2017 v procentech (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018) 

- 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby za služby -0,2 1,0 2,8 1,1 3,9 

Tržby za služby si nezachovávají žádný trend, a tak je předem těžké se dle tohoto makroekonomického 

ukazatele orientovat. Je ovlivněn především službami, které jsou poskytovány do zahraničí, které se 

v průběhu let často mění. Můžeme z něj však usoudit, že dané společnosti by pomohlo rozšířit své 

portfolio do zahraničí, a to například do Rakouska, jelikož díky exportování služeb do zahraničí v roce 

2017 tržby za služby vzrostly až o 2,8 %. 

Politické faktory  

Politická situace působí na všechny stránky života v zemi. Pro kvalitu podnikatelského prostředí je 

působení státu velmi důležité. Sami podnikatelé v různých průzkumech vidí největší rizika pro 

budoucnost ve vládních zásazích, přílišné byrokracii spolu s častými legislativními změnami. Schyluje se 

k tomu, že vláda odsouhlasí další možnost digitalizace v oblastech byrokracie. Toto rozhodnutí by 

podnikatelskému prostředí velmi pomohlo, protože podnikatelé a jejich zaměstnanci by byli schopni 

mnohé úkony provést digitálně a nemuseli by tak osobně navštěvovat úřady. Za přílišnou byrokracii 

byla už nynější vláda velmi často kritizována. 

Míru vládních investic v ČR, i přes jejich pokles v roce 2016, lze hodnotit kladně i se srovnání s jinými 

státy v Evropské unii. Nynější investice mají významnou stabilizační funkci a vytváří podmínky pro 

dlouhodobý budoucí růst. Avšak na druhou stranu, zahraniční tisky začaly řešit kazy nynějšího premiéra 

a Evropská unii zmrazila část dotací Agrofertu, kvůli možnému střetu zájmu. 

Technologické faktory  

Společnost není výrobním podnikem, a proto inovace jejich zařízení není stěžejní. Jedná se například 

o osvětlení, které je řešeno způsobem minimálně nákladovým, který, ale stále velmi dobře funguje. 

Byla by zde možná modernizace pouze za předpokladu, že by podnik měl volné peněžní prostředky. 

Další možností modernizace, je renovace prostor, která však není nezbytná, jelikož hradní prostory jsou 

právě díky svému stáří výjimečné. V neposlední řadě je možné také nakoupení nových spotřebičů do 

kuchyně a nové zvukové aparatury.  

Velmi nákladným, ale také přínosným projektem by byla také výstavba pokojů, kde by mohli hosté 

přespat. 
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3.3 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

V této části diplomové práce se zaměříme na analýzu vnitřního prostředí společnosti RESTIX s.r.o. 

Pomocí metod analýzy 7S bude popsána strategie, struktura, systémy, styl, spolupracovníci, schopnosti 

a sdílené hodnoty společnosti. 

3.3.1 Analýza 7S 

Strategie 

Dlouhodobou strategii společnosti RESTIX je cíl stát se jedním z nejnavštěvovanějších míst pro konání 

svatebních obřadů a hostin v Jihomoravském kraji a dlouhodobě si tuto pozici v konkurenčním 

prostředí udržet. Dále udržovat stálou spokojenost všech klientů využívajících služeb společnosti a tím 

na základě doporučení získávat klienty nové. Dalším stěžejním cílem, je vytvářet stále vyšší zisk a tím i 

přidanou hodnotu podnikání. 

Splnění vytyčených cílů vidí společnost v každodenní snaze o naplnění požadavků svých zákazníků, 

přičemž se zaměřuje především, na nezapomenutelný zážitek ze svatebního obřadu, v podobě detailů, 

jako je aranžmá svatebního sálu, doprovodná hudba, bezchybná organizace svatebního obřadu a 

případné hostiny a také výpomoc při případných požadavcích navíc, které zákazník požaduje. Dále se 

také soustředí na to, aby na Hradě a zámku panovalo vždy přátelské prostředí, na které se zákazníci 

budou vždy rádi vracet. 

Struktura 

Jedná se o mikropodnik, a proto je jeho organizační struktura velmi jednoduchá a od vzniku 

společnosti stále stejná. Jsou zde jasně definované vztahy nadřízenosti a podřízenosti, forma 

komunikace i zodpovědnost za určité úkony. Společnost je direktivně řízena. Celkem firma zaměstnává 

4 pracovníky, z toho 1 jednatelka pracující v obchodním a ekonomickém oddělení a 3 kmenoví 

zaměstnanci pracující v provozní činnosti. Dále na výpomoc se svatebními hostinami, využívá 

cateringovou společnost. V čele struktury stojí jednatelka společnosti, který přímo řídí všechny ostatní 

pracovníky v řetězci včetně pracovníků externí cateringové společnosti. Zároveň je i kontrolním 

článkem celé struktury. Další úkoly, kterými jsou příprava, organizace, komunikace se zákazníky, 

osvětlení, hudba, aranžmá vykonávají 3 kmenoví zaměstnanci firmy, v případě rozsáhlejších svateb jsou 

výpomocní i brigádníci. 
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Obr. č. 10 - Organizační struktura společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Systémy 

Společnost vzhledem k její velikosti a oboru nevyužívá žádný speciální účetní systém, účetnictví 

zpracovává externí účetní. Jediný softwar, s kterým společnost pracuje je Microsoft office, kde využívá 

především excelovských tabulek a word dokumentů, pro faktury a rozpisy. Pro komunikaci se 

zákazníky, firmami a mezi zaměstnanci jsou používány běžně dostupné komunikační kanály, jako je 

email, internet a mobilní síť. Se zaměstnanci nejčastěji komunikuje verbálně tzv. „face to face“. 

Styl 

Ve společnosti je demokratický neformální styl řízení. Panuje zde přátelská a rodinná atmosféra. 

Centrem všeho je jednatelka společnosti, která usiluje o plnění strategie a vize společnosti, stará se o 

její bezproblémový chod, přímo řídí a kontroluje všechny zaměstnance. Její názor a představu mohou z 

části ovlivnit pouze kmenový zaměstnanci, které vnímá jako důležitou část týmu s určitým 

nevysloveným hlasovacím právem na vedení společnosti. 

Spolupracovníci 

Stejně jako ve všech ostatních odvětvích i zde stojí celé podnikaní na kvalitních pracovnících. V případě 

společnosti RESTIX se jedná u kmenových zaměstnanců o spolupracovníky, kteří na svatbách 

s jednatelkou kooperují již od jejich počátků, jsou tedy těžko nahraditelní, všichni zaměstnanci mají 

fixní mzdu, kterou dostávají vyplacenou vždy v polovině měsíce za měsíc uplynulý. V případě externích 

zaměstnanců se nejedná o práci znalostní, není na ni třeba tedy žádného vzdělání, kromě kuchařů. 

Zaměstnanec v 
ekonomickém úseku: 

Jednatelka 

Zaměstnanec 1 Zaměstnanec 2 Zaměstnanec 3 

Zaměstnanci v provozní 
činnosti 
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Kvalitních kuchařů je velmi málo a společnost se již v minulosti potýkala s různými zaměstnanci 

v tomto oboru, kterých schopnosti a charakterní vlastnosti, nebyly ideální, a proto kuchaře měnila. Na 

kuchařích svatební hostiny stojí, a proto si společnost váží kvality kuchařů, externí cateringové 

společnosti, která při svatebních hostinách vypomáhá a plánuje s ní spolupracovat i v budoucnu. 

Společnost pravidelní dělá výběrová řízení na nabídky od cateringových společností, avšak s nynější 

cateringovou společností je prozatím velmi spokojena. 

Schopnosti 

Pozice jednatele nevyžaduje vysokoškolské vzdělání, avšak pro sledování podniku v širším měřítku, 

tedy i v ekonomickém směru je potřebné v tomto oboru určité znalosti mít. Jednatelkou společnosti je 

tedy paní inženýrka, která vystudovala vysokou školu ekonomickou v Praze. Dále nezbytnými 

předpoklady pro tuto pozici jsou výborná schopnost komunikace se zákazníky, organizační a vůdčí 

schopnosti a schopnost delegovat pravomoc na zaměstnance.  

Co se týče kmenových zaměstnanců, žádné nároky na vzdělání na ně kladeny nejsou, nejdůležitější je 

shledávána praxe v tomto oboru, iniciativa, samostatnost, a především vize společného cíle. 

U externích zaměstnanců v oboru pohostinství se u servírek nevyžaduje žádné vzdělání, musejí mít 

však alespoň roční praxi v oboru, pracovat samostatně a být iniciativní. Kuchaři musejí mít maturitní 

vzdělání v oboru gastronomie a především musejí umět vařit různé druhy jídel, které uspokojí všechny 

hosty. Může se totiž stát, že host je na něco alergický a nebo nejí určitý druh pokrmu, proto by kuchař 

měl být schopný uvařit více druhů pokrmů, aby byli všichni hosté spokojeni. 

Sdílené hodnoty 

Jelikož se jedná o mikropodnik, předpokládá se, že růst společnosti bude mít i kladný vliv na kmenové 

zaměstnanci, kteří jsou pro podnik téměř nenahraditelní. Zaměstnanci si jsou vědomi, že na jejich práci 

stojí úspěch společnosti. Jsou ztotožněni s posláním a cílem společnosti a spolupracují na tom, aby se 

společnosti dařilo, prosperovala, neustále se zlepšovala a vytvořila na hradě místo, které bude známo 

široké veřejnosti, každý ho svým známým doporučí a vždy se na něj budou všichni zákazníci rádi 

vracet. 
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3.4 SWOT ANALÝZA 

Na základě SWOT analýzy budou zjištěny silné a slabé stránky společnosti a na základě nich stanoveny 

nové příležitosti, kterých může společnost dosáhnout a případné hrozby, které společnost ohrožují. 

Silné stránky 

 výjimečné a netradiční prostředí pro konání svatebních obřadů – Hrad a zámek v Dolních 

Kounicích 

 dlouhodobé působení na trhu 

 dobře dostupná lokalita (15 minut cesty autem od Brna, blízko dálnice mezi Brnem a Vídní) 

 přátelský a vstřícný personál 

 dobré vztahy s bývalými svatebčany (ti mohou svatby doporučit rodině, nebo svým známým) 

 možnost poskytování služeb na klíč (zákazník si vybírá, co vše na svatbě chce a nechce, má více 

možností, které může kombinovat) 

 spolehliví, schopní a loajální zaměstnanci 

 kvalitní služby 

 kvalitní vedení 

 poskytování služeb zahraničním zákazníkům 

 možnost stanování v prostorách hradu, případně přenocování v karavanech 

Slabé stránky 

 sezónní služby (možnost pořádání svatebních obřadů a hostin pouze v létě) 

 nízká ziskovost vzhledem k sezónnosti služeb 

 nižší produktivita práce mimo sezónu 

 nevyužité prostory během všedních dnů 

 vysoká konkurence v odvětví, která se týká především svatebních hostin 

 nespolehlivost, změna situace u některých zákazníků (zákazníci platí zálohy předem, které jim 

v případě zrušení svatby propadnou, avšak i přesto se může stát, že svatbu krátce před 

zahájením zruší, a společnost tak přijde o doplatek a termín, ve kterém mohl být konán jiný 

svatební obřad, který společnost kvůli plné sezóně odmítla) 

 nemožnost přenocování na hradě a zámku (je možné se ubytovat pouze v okolních hotelech) 

Příležitosti 

 zvýšení marže a v důsledku toho i zisku 

 častější pořádání svatebních obřadů v sezóně 

 rozšíření povědomí o svatbách na hradě pomocí marketingových kampaní 
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 vytvoření ubytovacích prostor pro klienty 

 celoroční využití svatebních prostor 

 zvětšení rozsahu nabídky pokrmů 

Hrozby 

 pokles zájmu o služby společnosti 

 nedostatečná výnosnost služeb 

 nutná rekonstrukce prostor 

 cenová válka s konkurencí 

 nespokojenost zákazníků 

 možný negativní přístup místního obyvatelstva žijícího v okolí hradu 

 fluktuace externích zaměstnanců 

3.5 IDENTIFIKACE RIZIK - CELKOVÉ SHRNUTÍ ANALÝZ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Tato část diplomové práce je zaměřena na identifikaci rizik z analýz vnitřního a vnějšího prostředí, která 

budou následně popsána. 

3.5.1 Rizika vyplývající z PORTEROVY analýzy pěti konkurenčních sil 

Scénáře hrozeb vyplývajících z PORTEROVY analýzy pěti konkurenčních sil, jsou popsány níže. 

Přechod zákazníků ke konkurenci 

Jakmile zákazník nebude spokojený s kvalitou poskytovaných služeb, cenou, nebo výběrem služeb, 

může přejít ke konkurenci. Podnik by tak přišel o podstatnou část tržeb. 

Vznik svatebních obřadů na památkách, na kterých se dříve nepořádaly  

I když svatby jsou velmi oblíbené a pořádají se téměř na každé památce, jsou i hrady a zámky, kde 

pořádány nejsou. Zavedením svatebních obřadů, případně hostin na těchto památkách, by zvýšilo 

konkurenci vůči společnosti RESTIX. 

Zvyšující se tlak zákazníků 

Jelikož zákazníci mají velké množství substitutů především v oblasti pohostinství, je zde riziko, že dají 

přednost levnějším případně kvalitnějším pokrmům v okolních restauracích. Proto musí společnost 

určit přiměřené ceny a stále zvyšovat kvalitu. 
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Zvyšování kvality nabízených služeb u konkurence 

Společnost musí být stále o krok napřed před konkurencí. V opačném případě by zákazníci mohli raději 

využít služeb konkurence. 

Nespokojenost zákazníků 

Nespokojenost některých zákazníků, kterou by ventilovali špatnými recenzemi, by mohla velmi uškodit 

pověsti společnosti. 

Nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb 

Kvůli tomu, že svatební obřady mohou být pořádány pouze od března do října, společnost ztrácí část 

tržeb, které by mohla získat při celoročním provozu svatebních sálů.  

Nevyužité prostory během všedních dnů 

Během všedních dnů se prostory na hradě a zámku určené pro svatební obřady, případně jiné akce 

nevyužívají. 

Zvýšení konkurence v odvětví 

Vznik nových agentur nebo společností zabývajících se pořádáním svateb, zvýší konkurenci v odvětví 

firmy Restix a v důsledku toho, se bude muset společnost konkurenčnímu prostředí přizpůsobovat. 

Nespolehlivost, změna situace u některých zákazníků 

V případě nespolehlivosti zákazníku, firma ztratí část svých výnosy a případně i termín svatby, který 

mohl být využit pro jiné potenciální zákazníky. 

Cenová válka s konkurencí 

V případě, že konkurence zahájí výrazné snižování cen svých služeb, společnost se bude muset tomuto 

snižování přizpůsobit a také snížit ceny, aby byla stále schopná v tomto odvětví dobře konkurovat. 
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Tab. č. 6 - Seznam rizik plynoucích z PORTEROVY analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadové číslo Rizika z PORTEROVY analýzy pěti konkurenčních sil 

1 Přechod zákazníků ke konkurenci 

2 Vznik svatebních obřadů na památkách, na kterých se dříve nepořádaly  

3 Zvyšující se tlak zákazníků 

4 Zvyšování kvality nabízených služeb u konkurence 

5 Nespokojenost zákazníků 

6 Nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb 

7 Nevyužité prostory během všedních dnů 

8 Vyšší konkurence v odvětví 

9 Nespolehlivost, změna situace u některých zákazníků 

10 Cenová válka s konkurencí 

 

3.5.2 Rizika vyplývající ze SLEPT analýzy 

Scénáře hrozeb vyplývajících ze SLEPT analýzy, jsou popsány níže. 

Pokles životní úrovně obyvatelstva 

Jakmile klesne celková životní úroveň obyvatelstva v zemi, málo komu budou svatby dostupné a 

v důsledku toho se velmi omezí nabídka společnosti, přičemž se společnost bude muset přizpůsobit 

nižším cenám a svatby se v důsledku toho budou muset konat častěji. 

Pokles počtu sňatků v Jihomoravském kraji 

Nižší počet párů, které se rozhodnou pro svatbu v Jihomoravské kraji způsobí pokles poptávky po 

svatebních obřadech a hostinách. 

 

 



48 

 

Levné poskytování služeb 

Nacenění vlastní služeb, které bude nižší, navzdory velmi ojedinělé a výjimečné kvalitě poskytovaných 

služeb, tak podhodnocuje celou podnikatelskou činnost společnosti a způsobuje v důsledku ušlý zisk. 

Změny v legislativě 

Politika českého státu doposud nepřispívala k rozvoji podnikání, pokud si bude držet stálou tendenci 

mohla by další vlna EET nebo další změna v zákoně, která by přinesla více byrokracie zdražit služby 

poskytované na Hradě a zámku v Dolních Kounicích. 

Nízká průměrná mzda v Jihomoravském kraji 

Přímo souvisí s životní úrovní obyvatelstva. Při nízkých mzdách si svatebčané nebudou moci dovolit 

svatbu na hradě a zvolí úspornější místo obřadu, případně i hostiny. 

Vyšší míra inflace 

Vyšší míra inflace způsobí snížení kupní síly peněz a v důsledku toho, pokud společnost nezvýší ceny 

svých služeb přijde o část tržeb, protože obdržené částky za služby, již nebudou mít takovou hodnotu, 

jakou měly v letech minulých. 

Pokles zájmu o služby společnosti 

Pokles zájmu o služby společnosti, bude mít významný vliv na celou podnikatelskou aktivitu, poklesnou 

tak tržby, zisk a bude to mít za následek i případnou restrukturalizace zaměstnanců. 

Nedostatečná výnosnost služeb 

Výnosy nebudou dostačující pro úhradu všech závazků, které za dané období společnosti vznikly. 
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Tab. č. 7 - Seznam rizik plynoucích ze SLEPT analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadové číslo Rizika ze SLEPT analýzy 

11 Pokles životní úrovně obyvatelstva 

12 Pokles počtu sňatků v Jihomoravském kraji 

13 Levné poskytování služeb 

14 Změny v legislativě 

15 Nízká průměrná mzda v Jihomoravském kraji 

16 Vyšší míra inflace 

17 Pokles zájmu o služby společnosti 

18 Nedostatečná výnosnost služeb 

 

3.5.3 Rizika vyplývající z analýzy 7S 

Scénáře hrozeb vyplývajících z analýzy 7S, jsou popsány níže. 

Zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké 

Společnost si na základě předpokladů vytvoří vizi očekávané návštěvnosti v následujících letech, ovšem 

realita bude odlišná a zájem o svatby nebude dostačující, pro zvýšení tržeb a následně i zisku 

společnosti. 

Zvyšování nároků zákazníka na služby společnosti 

Jelikož se jedná o odvětví, které se stále zlepšuje, klient může na základě svých zvýšených nároků přejít 

ke konkurenci. 

Odchod některého z kmenových zaměstnanců společnosti 

Při odchodu některého z kmenových zaměstnanců firmy, by musela společnost provést nové výběrové 

řízení a následné zaučení nového pracovníka, které by bylo nákladné a služby by si nemusely udržet 

svou stálou kvalitu. 
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Změna ve stylu řízení společnosti 

Pokud by v řízení přestala panovat přátelská a rodinná atmosféra, zaměstnanci by mohli přestat být 

v práci spokojení a uvažovat o změně svého zaměstnání. Naopak kdyby byl přístup k zaměstnancům ve 

společnosti příliš přátelský, stalo by se, že by zaměstnanci nevyvíjeli dostatečně velké úsilí k dosažení 

společných cílů. Proto je třeba tyto dva protiklady vyvážit a při přátelském přístupu, stále dávat 

zaměstnancům najevo, co je třeba udělat. 

Nedostatečné ocenění zaměstnanců 

Při dosažení lepší výsledku, než byly původně očekávané a nedostatečném ocenění zaměstnanců 

ztrácejí zaměstnanci motivaci v práci nadmíru, jelikož jejich snaha nebude po zásluze oceněna. 

Konflikty na pracovišti 

V případě, že je mezi zaměstnanci konflikt, způsobí to obvykle nižší produktivitu práce ve společnost, 

jelikož jeden pracovník nechce spolupracovat s druhým. Je proto třeba tyto konflikty zavčas vyřešit. 

Nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu 

Mimo sezónu se společnost soustředí na aktivity jako jsou akce pro školy a školky případně firemní 

akce, tato podnikatelská činnost není tak častá, jako konání svatební obřadů v sezóně, proto bývá 

v tomto období produktivita práce značně nižší. 

Nezrekonstruované prostory 

Vlivem opotřebení, bude v budoucnu zcela jistě nutná rekonstrukce některých prostor, která přinese 

dodatečné vysoké náklady. 

Fluktuace externích zaměstnanců 

Fluktuace externích zaměstnanců bude mít značný vliv na svatební hostiny, jelikož společnost bude 

muset vypsat nové výběrové řízení na cateringovou společnost, která ještě nemá prostory hradu zažité 

a její služby nemusí být poskytovány tak kvalitně, jako od stávající cateringové společnosti.  
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Tab. č. 8 - Seznam rizik plynoucích z analýzy 7S (zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadové číslo Rizika z analýzy 7S 

19 Zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké 

20 Zvyšování nároků zákazníka na služby společnosti 

21 Odchod některého z kmenových zaměstnanců společnosti 

22 Změna ve stylu řízení společnosti 

23 Nedostatečné ocenění zaměstnanců 

24 Konflikty na pracovišti 

25 Nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu 

26 Nezrekonstruované prostory 

27 Fluktuace externích zaměstnanců 

 

3.6 ANALÝZA RIZIK SKÓROVACÍ METODOU 

Pro analýzu rizik byla vybrána metoda kvalitativní tzv. skórovací metoda. Pro objektivnější ohodnocení 

možnosti výskytu a důsledků jednotlivých rizik jsou jednotlivá rizika ohodnocena třemi experty, jedním 

z nich je jednatelka společnosti a další 2 jsou z řad kmenových zaměstnanců společnosti. Bodové 

hranice možnosti výskytu a následném dopadu rizik jsou zaznačeny v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tab. č. 9 - Hodnocení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

RIZIKO 

Možnost výskytu Dopad 

1-2 Velmi malá 1-2 Velmi malý 

3-4 Malá 3-4 Malý 

5-6 Střední 5-6 Střední 

7-8 Velká 7-8 Velký 

9-10 Velmi velká 9-10 Velmi velký 

 

Nejnižší možností výskytu a dopadu je hodnota 1 a nejvyšší možností výskytu a dopadu je hodnota 10. 
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Tab. č. 10 - Hodnocení rizik plynoucích z PORTEROVY analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Možnost 

výskytu 

Dopad Skóre 

1 Přechod zákazníků ke konkurenci 2,7 6,0 16,0 

2 Vznik svatebních obřadů na památkách, na kterých se dříve 

nepořádaly  

1,7 2,7 4,4 

3 Zvyšující se tlak zákazníků 6,3 7,0 44,3 

4 Zvyšování kvality nabízených služeb u konkurence 6,0 3,0 18,0 

5 Nespokojenost zákazníků 1,0 8,7 8,7 

6 Nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb 5,0 7,3 36,7 

7 Nevyužité prostory během všedních dnů 9,0 2,0 18,0 

8 Zvýšení konkurence v odvětví 4,0 4,3 17,3 

9 Nespolehlivost, změna situace u některých zákazníků 2,0 7,0 14,0 

10 Cenová válka s konkurencí 7,3 5,7 41,6 

Na základě bodového hodnocení rizik plynoucích z PORTEROVY analýzy je zřejmé, že nejzásadnějšími 

riziky jsou zvyšující se tlak zákazníků, nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb a cenová válka s konkurencí. 

 

Tab. č. 11 - Hodnocení rizik plynoucích ze SLEPT analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Možnost 

výskytu 

Dopad Skóre 

11 Pokles životní úrovně obyvatelstva 3,3 5,0 16,7 

12 Pokles počtu sňatků v Jihomoravském kraji 1,0 5,0 5,0 

13 Levné poskytování služeb 4,0 6,3 25,3 

14 Změny v legislativě 3,3 6,0 20,0 

15 Nízká průměrná mzda v Jihomoravském kraji 2,0 5,0 10,0 

16 Vyšší míra inflace 4,0 2,3 9,3 

17 Pokles zájmu o služby společnosti 1,0 9,7 9,7 

18 Nedostatečná výnosnost služeb 3,3 5,7 18,9 

Nejvýznamnějšími riziky ze SLEPT analýzy jsou levné poskytování služeb a změny v legislativě. 
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Tab. č. 12 - Hodnocení rizik plynoucích z analýzy 7S (zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Možnost 

výskytu 

Dopad Skóre 

19 Zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké 7,7 3,7 28,1 

20 Zvyšování nároků zákazníka na služby společnosti 2,0 3,7 7,3 

21 Odchod některého z kmenových zaměstnanců společnosti 1,0 8,0 8,0 

22 Změna ve stylu řízení společnosti 2,0 6,0 12,0 

23 Nedostatečné ocenění zaměstnanců 1,0 4,7 4,7 

24 Konflikty na pracovišti 2,7 4,0 10,7 

25 Nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu 7,3 4,7 34,2 

26 Nezrekonstruované prostory 9,0 2,7 24,0 

27 Fluktuace externích zaměstnanců 6,3 3,3 21,1 

Dle bodového hodnocení rizik z analýzy 7S vyplývá, že nejvýznamnějšími riziky jsou, zvyšování 

návštěvnosti nebude dostatečně vysoké, nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu a 

nezrekonstruované prostory. 

3.7 MAPA RIZIK 

Rizika z předešlého expertního hodnocení jsou dle možnosti jejich výskytu a velikosti dopadu 

rozděleny do kvadrantů v mapě rizik. Mapa rizik je rozdělena do čtyř různých kvadrantů dle 

významnosti rizik. Jedná se o rizika bezvýznamná v levém dolním rohu, dále rizika s běžnými 

hodnotami v pravém dolním rohu, následně na rizika významných hodnot v levém horním rohu a rizika 

kritických hodnot v pravém horním rohu. 

Zelená barva značí rizika z PORTEROVY analýzy, 

modře jsou značena rizika ze SLEPT analýzy, 

a žlutě jsou značena rizika z analýzy 7S. 
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Obr. č. 11 - Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Pro přehlednost jsou rizika následně znázorněna dle jejich významnosti v následující tabulce. Rizika, 

která jsou přímo na hranici kvadrantů, jsou vždy přiřazena k významnosti vyšší. 

6 rizik bylo identifikováno v kvadrantu bezvýznamných hodnot a 6 v kvadrantu běžných hodnot rizik. 

Nejvíce rizik, konkrétně 12, bylo identifikováno v kvadrantu významných hodnot rizik, přičemž však 

velkou část tvoří rizika s velmi nízko pravděpodobností výskytu. V kritickém kvadrantu rizik, což jsou 

rizika, kterým by měla společnost věnovat největší pozornost jsou rizika 3.  

Rizika, která byla skórovací metodou vyhodnocena, jako největší rizika společnosti a která zároveň 

spadají do kvadrantu kritických hodnot rizik jsou: 

 Zvyšující se tlak zákazníků, 

 nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb, 

 cenová válka s konkurencí. 
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Tab. č. 13 - Rozdělení rizik dle významnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Bezvýznamné hodnoty rizik 

2 Vznik svatebních obřadů na památkách, na kterých se dříve nepořádaly  1,7 2,7 4,4 

16 Vyšší míra inflace 4 2,3 9,3 

20 Zvyšování nároků zákazníka na služby společnosti 2 3,7 7,3 

23 Nedostatečné ocenění zaměstnanců 1 4,7 4,7 

24 Konflikty na pracovišti 2,7 4 10,7 

8 Zvýšení konkurence v odvětví 4 4,3 17,3 

Běžné hodnoty rizik 

4 Zvyšování kvality nabízených služeb u konkurence 6 3 18 

19 Zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké 7,7 3,7 28,1 

25 Nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu 7,3 4,7 34,2 

7 Nevyužité prostory během všedních dnů 9 2 18 

26 Nezrekonstruované prostory 9 2,7 24 

27 Fluktuace externích zaměstnanců 6,3 3,3 21,1 

Významné hodnoty rizik 

1 Přechod zákazníků ke konkurenci 2,7 6 16 

5 Nespokojenost zákazníků 1 8,7 8,7 

11 Pokles životní úrovně obyvatelstva 3,3 5 16,7 

12 Pokles počtu sňatků v Jihomoravském kraji 1 5 5 

13 Levné poskytování služeb 4 5 25,3 

14 Změny v legislativě 3,3 6 20 

15 Nízká průměrná mzda v Jihomoravském kraji 2 5 10 

21 Odchod některého z kmenových zaměstnanců společnosti 1 8 8 

22 Změna ve stylu řízení společnosti 2 6 12 

9 Nespolehlivost, změna situace u některých zákazníků 2 7 14 

17 Pokles zájmu o služby společnosti 1 9,7 9,7 

18 Nedostatečná výnosnost služeb 3,3 5,7 18,9 

Kritické hodnoty rizik 

3 Zvyšující se tlak zákazníků 6,3 7 44,3 

6 Nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb 5 7,3 36,7 

10 Cenová válka s konkurencí 7,3 5,7 41,6 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V následující kapitole budou podrobně rozebrána rizika kritických hodnot analýzou příčin a důsledků. 

Dále budou rozebraná rizika bezvýznamných hodnot, běžných hodnot, významných hodnot a 

kritických hodnot. A následně jsou navrhnuty vlastní návrhy řešení vedoucí k minimalizaci výskytu rizik, 

nebo zmírnění jejich dopadu. V poslední části kapitoly budou následně uvedeny přínosy navržených 

opatření. 

4.1 ANALÝZA PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ U RIZIK S KRITICKÝMI HODNOTAMI 

Jelikož se jedná o mikropodnik a rizika ve společnosti se nikterak podrobně nezkoumají, protože se 

řeší tzv. „za pochodu“, následující část je věnována třem rizikům, která byla shledána experty 

společnosti jako kritická. Rozbor těchto kritických rizik se provede pomocí Ishikawa diagramu 

(diagramu příčin a následků). Pomocí této metody, budou analyzovány příčiny daného problému a na 

základě nich bude možné navrhnout opatření pro snížení, nebo případnou eliminaci daného rizika. 

4.1.1 Zvyšující se tlak zákazníků 

Tlak zákazníků, může mít na podnikatelské aktivity společnosti velmi významný dopad a představuje a 

díky tomu, největší riziko. Může být způsoben lepší nabídkou od konkurence, ale také neustále se 

zvyšujícími požadavky zákazníků, na svatby a hostiny samotné. Při zlepšování služeb, které nabízí 

konkurence, což se může týkat především, nabízení různých slevových akcí na svatby, promyšlené 

marketingové kampaně,  renovací prostor, ve kterých se svatební obřady konají a v neposlední řadě, 

kulinářského umění kuchařů, kteří se u konkurence nacházej, se stane, že tlak zákazníků bude na 

společnost tak velký, že podnik sám bude muset provést určité změny, týkající se renovování 

zastaralého vybavení a případně i rekonstrukce stávajících prostor, což jsou velmi nákladné položky. 
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Obr. č. 12 - Ishikawa diagram pro zvyšující se tlak zákazníků (zdroj: vlastní pracování) 

 

4.1.2 Nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb 

Riziko nízkých výnosů je závažným rizikem pro chod celé společnosti. Nynější aktivity podniku jsou 

rozděleny tím způsobem, že v hlavní sezónně má společnost velmi vysoké výnosy, které částečně 

musejí stačit na úhradu nákladů mimo sezónu, ve které jsou aktivity, které jsou méně výnosné. Jedná 

se především o akce pro školy a prohlídky hradu. Akce pro školy bývají mimo sezónu nejvýnosnější 

činností podniku, ovšem nejsou dostatečně vysoké, aby pokryly veškeré náklady, což se týká především 

mzdových nákladů na kmenové zaměstnance společnosti.  

 

Obr. č. 13 - Ishikawa diagram pro nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb (zdroj: vlastní pracování) 
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4.1.3 Cenová válka s konkurencí 

Cenová válka s konkurencí, může významně oslabit hospodářský výsledek společnosti. Při výrazném 

snižování cen u konkurence, se společnost svými cenami bude muset tomuto snižování také 

přizpůsobit. Před tímto rizikem se společnost musí chránit především dobrou marketingovou kampaní, 

která jí zajistí velkou konkurenční výhodu oproti společnostem, které sice mají nižší ceny, ale žádnou 

marketingovou kampaň nevyužívají.  

Dále se podnik musí snažit, být vždy o krok před konkurencí, a tedy nabízet služby, které ostatní 

svatební agentury, nebo také místa, kde se svatební obřady konají nenabízejí. 

Dalším důležitým faktorem je hlídat a stanovovat adekvátní cenu, za služby, které RESTIX s.r.o. nabízí. 

Při stanovení adekvátní ceny, je společnost schopna dosáhnout požadovaných výnosů, ale také nalákat 

potenciální zákazníky na dobrou a cenově dostupnou svatbu i s hostinou. 

 

Obr. č. 14 - Ishikawa diagram pro cenovou válku s konkurencí (zdroj: vlastní zpracování) 

 

V následujících kapitolách budou navrhnuta opatření pro snížení rizik. U některých rizik společnost 

usoudila, že opatření nejsou nutná, a proto je připuštěna jejich retence. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

4.2 RIZIKA S KRITICKÝMI HODNOTAMI 

Rizika spadající do kvadrantu kritických hodnot, jsou ta, která společnost ohrožují nejvíce, a proto jsou 

v návrhové části v kapitole 4.1. Analýza příčin a důsledků pomocí Ishikawa diagramu zjištěny jejich 

možné příčiny. U těchto rizik je doporučena redukce, nebo úplné vyhnutí se riziku. 

4.2.1 Zvyšující se tlak zákazníků 

S tímto rizikem se potýká podnikatelská činnost v každém oboru podnikání. Opatření pro snížení 

daného rizika je velké množství. Na základě Ishikawa diagramu bylo zjištěno, že hlavními příčinami jsou 

zastaralé prostory a vybavení, dále mohou být příčinou různé slevové akce a služby navíc, které nabízí 

konkurence, také vysoké ceny oproti konkurenci a nebo zvyšující se nároky zákazníků. 

Návrhy opatření a náklady na opatření 

Zastaralé vybavení bohužel v nejbližší době není možné měnit, jedná se především o drahé položky, 

jako ozvučení, osvětlení, nábytek, renovace prostor apod. Tato investice se pohybuje v řádech 100 tisíc 

korun a byla by pro společnost při dosavadních příjmech příliš nákladná, proto je třeba v první řadě 

zvýšit zisk.  

Co se týče slevových akcí, zde má společnost možnost pořádat svatební akce i ve všedních dnech, kdy 

zákazník dostane vždy slevu 20 % z celkové částky, náklady na tyto akce by byly pouze ve formě 

ušlého zisku a společnost by tímto zároveň řešila i riziko spojené s nedostatečnou výnosností služeb 

mimo víkendy.  

Další službou navíc, kterou by se vyřešila i příčina, že zákazníci stále chtějí něco nového, je možnost 

půjčení si kostýmů na svatbu. Jelikož se svatby pořádají na historické a kulturní památce, společnost 

může umožnit svatebčanům, půjčit si během obřadu, nebo po obřadu historické kostýmy, tím svatba 

ihned přinese svatebčanům nový zážitek a společnost získá konkurenční výhodu. Vypůjčení těchto 

kostýmu by bylo vždy zahrnuto do ceny, za kterou společnost svatební obřad či hostinu nabízí. 

Společnost v tomto případě musí zajistit firmu, od které si kostýmy vypůjčí. Vypůjčení jednoho 

historického kostýmu stojí přibližně 400 Kč na 2 dny. Částka na vypůjčení kostýmu by se odvíjela od 

poptávky zákazníků po kostýmech. Předpokládáme, že obvykle by si kostýmy chtěli vypůjčit manželé 

se svědky případně s rodinnými příslušníky, zhruba tedy 8 osob. Celková cena výpůjčky s 20 % marží 

společnosti by tedy byla 3 840 Kč na svatební obřad. Což je částka, kterou klienti mohou postrádat a 

zároveň jim přinese i zážitek navíc, který si ze svatby odnesou. 
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4.2.2 Nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb 

Bylo zjištěno, že hlavními příčinami nízkých výnosů kvůli sezónnosti služeb mohou být nízká 

návštěvnost během sezóny, příliš málo aktivit mimo sezónu, výrazné odchylky od plánovaných 

kalkulací, vysoké mzdové náklady a případný ušlý zisk. 

Návrhy opatření a náklady na opatření 

Nízká návštěvnost během sezóny je způsobena především tím, že se svatební obřady a hostiny konají 

pouze o víkendech, při možnosti pořádání těchto obřadů i jeden den v týdnu navíc, by se nízká 

návštěvnost mimo sezónu snížila, zároveň by se snížil i ušlý zisk. Náklady na toto opatření jsou nulové, 

jen je potřebné přidat tyto možnosti, do nabídky služeb společnosti. 

Příliš málo aktivit mimo sezónu to je příčina, kterou je možné řešit, vytvořením nabídky pro agentury, 

které se zabývají pořádáním společenských akcí, nabídnout jim, že je možné společenské akce pořádat 

na Hradě a zámku, který je pouze 20 minut cesty od Brna. Pro tyto akce je třeba samozřejmě zařídit pití 

a občerstvení, průvodčího po hradě a ozvučení, případně i DJe. Náklady na společenskou akci se 

potom budou pohybovat podle velikosti firmy, která si akci, nebo teambuilding objedná. Nacenění 

této akce by potom bylo dle počtu osob, které se zúčastní a to zhruba 2 500 kč na osobu. Klient by 

hradil společenskou akci, nebo teambuilding předem, aby nemohlo dojít k nezaplacení. 

Příčinu výrazných odchylek od plánovaných kalkulací lze řešit přesnějším propočtem budoucích tržeb a 

růstu tržeb. Společnost porovná tržby z přechozích let s inflací v jednotlivých letech, dále udělá rozdíly 

mezi jednotlivými roky. Růst tržeb v letech zprůměruje a zjistí tržby v roce 2019 a růst tržeb v roce 

2019. Pro co nejpřesnější propočet je vhodné brát výkazy z roku 2015 a dále, jelikož od tohoto roku se 

společnost začala výrazně soustředit převážně na svatební obřady a hostiny. 

Tab. č. 14 – Kalkulace predikce tržeb a růstu tržeb v roce 2019 (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019) 

Stav k začátku roku 2016 2017 2018 Predikce 2019 

Tržby 1716 2134 2406 2724 

Inflace 0,3% 0,7% 2,5% 2,1% 

Tržby po odečtení inflace 1711 2119 2347 2668 

Růst tržeb 0 408 228 321 

ø růst tržeb v letech 318   



62 

 

Vysoké mzdové náklady při nynějších ziscích není možné řešit, jelikož zaměstnanci pracují i tak nad 

rámec svých časových možnosti a při snížení mzdy, by mohlo dojít k odchodu klíčových zaměstnanců. 

4.2.3 Cenová válka s konkurencí 

Nejvýraznějšími příčinami cenové války s konkurencí jsou nevhodně stanovené ceny, žádné odlišnosti 

oproti konkurenci a horší marketingová kampaň, než má konkurence. 

Návrhy opatření a náklady na opatření 

Opatření v souvislosti odlišností oproti konkurenci již bylo navrhnuto u rizika zvyšujícího se tlaku 

zákazníků a toto opatření by mělo výrazný vliv i na snížení příčiny odlišnosti oproti konkurenci u rizika 

cenové války s konkurencí. Dalším opatřením, kterým se nabídka společnosti oproti ostatním nabídkám 

konkurence bude lišit, je neúčtovaní tzv. „korkovného“, což je poplatek za ztrátu zisku při připuštění 

vlastních nápojů a stravy svatebčanů. Společnost tuto hrozbu bude řešit následujícím způsobem, stravu 

si svatebčané donést sami nemohou avšak, tvrdý alkohol, víno a cukroví si mohou vzít svoje. Dalším 

možným vylepšením je, že pivo se bude prodávat za nákupní cenu společnosti. 

Další příčinou, která je velmi stěžejní, je nevhodné stanovení ceny svatebních obřadů a hostin. Nyní se 

cena svatebních obřadů pohybuje okolo 7 000 Kč a hostiny okolo 2 000 Kč na osobu. Cenu by bylo 

možné zvýšit, ale aby nabídka i při zvýšení ceny byla stále konkurence schopná. Tak budou v rámci 

zvýšení ceny poskytovány klientům služby, do kterých bylo již dříve investováno, tedy se investice ani 

náklady firmy nezvýší, umožní však firmě odůvodnění pro zvýšení ceny. Do nabídky bude teda přidána 

možnost zahrání si únikové hry na hradě a zámku, v tomto případě se zvýší cena svatby o 3 500 Kč. 

Dále speciální fotokoutek s dobovými kostýmy, přičemž v tomto případě se cena zvýší o 3 000 Kč. 

Dětský program. Dobová stanoviště, na kterých budou kostýmovaní instruktoři, kteří budou svatebčany 

učit střílet z kuše, luku, bojovat s rekvizitami. Věštírna apod. Za každé stanoviště navíc, by klienti platili 

1 000 Kč na hodinu, obvykle by se stanoviště využívalo hodinu až 2 000 Kč.  

Možností zlepšení marketingové kampaně společnosti RESTIX s.r.o. je hned několik. První a nejméně 

nákladnou možností je, vyhledat webové stránky a skupiny, které se zabývají svatbami a napsat jim pro 

zařazení nabídky společnosti. Dát jim vědět o tom, že společnost nabízí pořádání svatebních obřadů a 

hostin na Hradě a zámku v Dolních Kounicích. Náklady na tento marketing je denní hrubá mzda 

jednatelky, což jsou zhruba 3 000 Kč. Druhou více nákladnou variantou je reklama v rádiu, kdy by 

reklama na svatební obřady a hostiny běžela 2 měsíce celkem na třech rádiích, cena se pohybuje okolo 

50 tisíc Kč. Třetí a nejvíce nákladnou variantou je zaplatit si profesionální marketingovou společnost, 

která zařídí společnosti, že bude vyhledávána na předních příčkách vyhledávačů, případně zařídí i 

facebookovou a instagramovou kampaň, taková marketingová kampaň stojí v hrubém odhadu 100 

tisíc Kč, nepřináší však jisté výsledky v podobě získaných zákazníků, přináší pouze jisté výsledky v tom, 
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že stránky společnosti uvidí velké množství potenciálních zákazníků. Při využití všech tří možností jsou 

náklady na marketingovou kampaň 153 000 Kč ročně. 

4.2.4 Celkové náklady na opatření rizik s kritickými hodnotami  

Celkové náklady na opatření rizik se týkají pouze rizika cenové války s konkurencí, jelikož ostatní 

opatření jsou zlepšení nabízené nabídky společnosti. Celkové náklady jsou tedy vyčísleny jako náklady 

na marketingovou kampaň společnosti a jsou ve výši 153 000 Kč ročně. Náklady jsou vůči rizikům 

adekvátní, protože při nesprávně zvládnutém marketingu, by se společnost mohla dostat i do ztráty, 

která by byla výrazně vyšší, než-li náklady na marketingovou kampaň. 

4.3 RIZIKA S VÝZNAMNÝMI HODNOTAMI 

Tato rizika se charakterizují nízkou pravděpodobností výskytu a vysokým dopadem. U společnosti 

RESTIX s.r.o. experti vyhodnotili dvanáct rizik spadajících do tohoto kvadrantu, mezi která spadají 

přechod zákazníků ke konkurenci, nespokojenost zákazníků, pokles životní úrovně obyvatelstva, pokles 

počtu sňatků v jihomoravském kraji, levné poskytování služeb, změny v legislativě, nízká průměrná 

mzda v Jihomoravském kraji, odchod některého z kmenových zaměstnanců společnosti, změna ve stylu 

řízení společnosti, nespolehlivost některých zákazníků, pokles zájmu o služby společnosti a 

nedostatečná výnosnost služeb. Odborné publikace doporučují jako formu opatření proti rizikům 

významných hodnot pojištění, ne vždy je však tato varianta možná. U rizik jako pokles životní úrovně 

obyvatelstva, pokles počtu sňatků v Jihomoravském kraji a nízká průměrná mzda v jihomoravském kraji 

je daný dopad možné snížit pouze diverzifikací rizika, a to zaměření se na zahraniční trh. Změny 

v legislativě bohužel z pozice společnosti není možné ovlivnit, a proto zde volíme strategii retence 

rizika. Při riziku poklesu zájmu o služby společnosti i při velmi vysokém dopadu volíme strategii 

retence, jelikož pravděpodobnost při stávajícím fungování je téměř nulová a pojistit se proti tomuto 

riziku nelze. 

4.3.1 Přechod zákazníků ke konkurenci 

Toto riziko sice spadá do kvadrantu významných hodnot rizik, avšak jeho celková hodnota není vysoká 

a s dopadem pouze 6, se jedná o riziko, které není třeba řešit žádným nákladným způsobem. Přechod 

zákazníků ke konkurenci, bude možné snížit dobrými vztahy se stávajícími zákazníky, kteří svatební 

obřady a hostiny rádi doporučí svým známým a v tom případě jsou náklady na jeho redukci nulové. 
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4.3.2 Nespokojenost zákazníků 

V případě analyzovaného subjektu by možnost pojištění byla vhodná především u riziku týkajícím se 

nespokojenosti zákazníků, v případě, že by se na svatebním obřadu něco zničilo, nebo někdo přišel 

k úrazu příčinou zaměstnance společnosti, bych doporučoval pořídit pojištění odpovědnosti 

zaměstnanců, aby v případě takové nenadálé činnosti, bylo možné zákazníkům poskytnout finanční 

protiplnění. 

Náklady na opatření 

Na základně srovnávací kalkulačky pojištění odpovědnosti zaměstnanců vychází jako nejvýhodnější, 

pojištění u hasičské vzájemné pojišťovny, je sice dražší než pojištění u české pojišťovny, ovšem je zde 

pouze 20 % spoluúčast, zatímco u české pojišťovny je 30 %. Územní platnost je pouze na české 

republice, což je pro firemní účely dostatečné. 

 

Obr. č. 15 - Srovnání pojištění odpovědnosti zaměstnance (zdroj: www.srovnavac.cz) 

Cena pojištění je 2 850 Kč za rok, spoluúčast je 20 % a limit pojistného plnění je 300 000 Kč pro 

jednoho zaměstnance. Jelikož má společnost 3 zaměstnance, celková cena pojištění by byla 8 550 Kč 

ročně. 

4.3.3 Levné poskytování služeb 

Společnost si není vědoma, že by poskytovala své služby levně, a proto u tohoto rizika volí strategii 

retence. 

4.3.4 Odchod některého z kmenových zaměstnanců společnosti 

Při odchodu některého z kmenových zaměstnanců firmy, by měla společnost velké problém. 

Opatřením je proto vždy udržovat přátelské prostředí na pracovišti, motivovat zaměstnance ke 

společným cílům a lepším výkonům, vždy je dostatečně oceňovat, ať už formou mzdy, nebo uznání a 
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chovat se k nim tak, aby byly v práci vždy spokojení a vraceli se do ní rádi. Dalším opatřením jsou různé 

benefity, jako je například zavedení stravenek.  

Náklady na opatření 

Z hodnoty stravenek je 55 % daňově uznatelným nákladem. Zaměstnanec dostane vždy jednu 

stravenku na den v hodnotě 80 Kč, při třech zaměstnancích, kteří pracují v průměru 5 dní v týdnu, 

budou náklady na stravenky zhruba 57 600 Kč ročně. 

4.3.5 Změna ve stylu řízení společnosti 

Společnosti doposud vyhovuje, styl řízení jednatelky, a proto pro dobré fungování vztahů na pracovišti, 

by svůj přístup neměla měnit. 

4.3.6 Nespolehlivost, změna situace u některých zákazníků 

V případě tohoto rizika, se již opatření v minulosti řešilo, ve společnosti to nyní funguje tak, že zákazník 

složí předem kauci 5 000 Kč jako zálohu za obřad nebo 10 000 Kč jako zálohu za obřad a hostinu, která 

mu v případě zrušení objednávky propadne. I v tomto případě se ovšem stává, že hosté svatební obřad 

nebo hostinu zruší, pro snížení dopadu daného riziko bude vhodné zvýšení stávajících záloh. Zvýšení 

by však nemělo být výrazné, aby zákazníky neodradilo. Přiměřené zvýšení záloh by bylo u svatebních 

obřadů na 7 000 Kč a u obřadů a hostin na 12 000 Kč. 

4.3.7 Nedostatečná výnosnost služeb 

Opatření proti nedostatečné výnosnosti by bylo minimalizace mezd a ostatních nákladů, ty však má 

podnik velmi dobře vyvážen a při redukci mezd, by se ihned zvýšilo riziko odchodu některého 

z kmenových zaměstnanců společnosti, proto i zde je nejlepší možnosti, si riziko připustit. 

4.3.8 Celkové náklady na opatření rizik s významnými hodnotami 

Celkové náklady na opatření rizik se týkají rizika nespokojenosti zákazníků a rizika odchodu některého 

z kmenových zaměstnanců společnosti a jsou ve výši 66 150 Kč ročně. Přičemž, odchod některého 

z kmenových zaměstnanců firmy by znamenal ztrátu pohybující se okolo 100-200 tisíc korun ročně. 

Odchod by totiž znamenal, zaškolení nového zaměstnance, který by dělal ze začátku chyby a 

produktivita práce by tedy výrazně klesala. 
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4.4 RIZIKA S BĚŽNÝMI HODNOTAMI 

Rizika s běžnými hodnotami se vyznačují vysokou možností výskytu, ale nízkým dopadem. Bylo 

identifikováno celkem šest rizik ze všech oblastí strategické analýzy. Jedná se o rizika spojená se 

zvyšováním kvality nabízených služeb u konkurence, zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně 

vysoké, nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu, nevyužité prostory během všedních dnů, 

nezrekonstruované prostory a fluktuace externích zaměstnanců. U těchto rizik experti počítají s velkou 

možností výskytu, ale považují společnost za natolik silnou, že rizika pro ni nebudou mít až tak závažný 

dopad. Dle doporučených metod jde tedy o rizika s vysokou pravděpodobností a nízkým dopadem, 

pro něž se doporučuje redukce nebo retence. Výběr možnosti použití jedné z variant záleží především 

na povaze rizika.  

4.4.1 Zvyšování kvality nabízených služeb u konkurence 

U tohoto rizika je možné jej redukovat důkladným průzkumem trhu, zjištění nové konkurence, která 

pořádá také svatební obřady a hostiny okolo Brna a na základě toho a zjištění kvality poskytovaných 

služeb, u konkurence. Následně upravit ceny a nabídku, aby byla výhodnější, než u konkurence.  

Náklady na opatření 

Náklady na průzkum trhu jsou téměř nulové, jednalo by se pouze cca o 3 hodinovou mzdu jednatelky, 

což by v hrubém odhadu bylo asi 1 000 Kč. Náklady budou však vyšší, v případě, že by se zjistilo, že 

konkurence se více rozrostla a je nutné dělat nová opatření, po zachování konkurenceschopnosti. 

4.4.2 Zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké 

Pravděpodobnost tohoto rizika je velmi vysoká především proto, že návštěvnost svatebních obřadů a 

hostin na Hradě a zámku je už nyní velmi vysoká, a proto bude těžké ji ještě zvýšit. Avšak pomoci by 

mohla reklamní kampaň na facebooku. Která by byla spuštěna vždy během podzimu, kdy se svatby 

nekonají, a tedy v měsících září-prosinec. 

Náklady na opatření 

Náklady na facebookovou kampaň jsou 2 000 Kč, kampaň bude běžet 90 dní a měla by oslovit 53-270 

lidí denně. 

4.4.3 Nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu 

Toto riziko je významným problémem, jelikož na Hradě a zámku je stále práce, kterou je třeba udělat, 

avšak která nepřináší zisk. Jedná se o celkové starání a udržování památky. Tuto činnost provádějí 

zaměstnanci především mimo sezónu. 
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Pro vyšší produktivitu, by společnost mohla získat firmy, které by mimo sezónu na hradě a zámku 

pořádaly firemní akce a teambuildingy. Při pořádání těchto akci, by bylo třeba vše důkladně přichystat 

a zařídit, avšak zvýšili by se tak zisky společnosti mimo sezónu svateb. Opatření proti tomuto riziku 

tedy bude pořádat více společenských akcí a teambuildingů pro firmy. 

4.4.4 Nevyužité prostory během všedních dnů 

Toto riziko je možné snížit konáním prohlídek Hradu i mimo víkendy, avšak společnosti se nevyplatí 

zaměstnávat další zaměstnance, průvodce a pokladní, protože výnosy z koupě lístků na prohlídky 

nepředčí náklady na mzdy průvodců a pokladních. Proto řešením tohoto rizika je retence. 

4.4.5 Nezrekonstruované prostory 

Riziko přímo souvisí s nízkou produktivitou zaměstnanců mimo sezónu. V případě 

nezrekonstruovaných prostor je především potřebné získat potřebný kapitál, společnost se může 

obrátit na dotační fondy z Evropské unie, konkrétně na dotace na památky. 

Náklady na opatření 

Nákladem na opatření bude čas jednatelky, která vyřizováním může strávit klidně několik dní. 

V hrubém odhadu, to může být klidně 10-20 tisíc. Největším problémem je, že dotace z EU je velký 

problém získat, a tak práce kterou jednatelka stráví nad zajišťováním dotací, nemusí být přínosná. 

Dotace jsou složitě vypisované, a je třeba na ně najmout externí firmu, která se získáváním dotací 

zabývá, této firmě se platí částka okolo 100 tisíc. Dalším problémem je, že dotace je pouze na část 

opravy památky pohybuje se okolo 60-80 % z celkové ceny, zbytek musí podnik dofinancovat sám. 

Na základě těchto zjištěných údajů pro společnost není vhodné se do získávání dotací pouštět, jelikož 

se jedná o zdlouhavý proces a s vysokými náklady a nejistými příjmy. Proto riziko společnost připouští. 

4.4.6 Fluktuace externích zaměstnanců 

Toto riziko by se dalo řešit smlouvou na dobu určitou od společnosti, která externí zaměstnance 

zajišťuje a se kterou je společnost RESTIX s.r.o. již dlouhodobě spokojena. 

Náklady na opatření 

Náklady na opatření jsou nulové, jelikož se jedná pouze o domluvu dvou stran, a to jednatelkou 

společnosti RESTIX a jednatelem společnosti, poskytující externí zaměstnance. 
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4.4.7 Celkové náklady na opatření rizik s běžnými hodnotami 

Bereme-li v úvahu, že některá rizika není možné za nízkých nákladů řešit, jsou celkové náklady na 

opatření běžných rizik 3 000 Kč ročně, a to především na opatření proti riziku zvyšování kvality 

nabízených služeb u konkurence, dále riziku, že zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké a 

riziku fluktuace externích zaměstnanců. Tyto náklady jsou vzhledem ke ztrátám, které mohou rizika 

přinést adekvátní, ztráty by se pohybovaly v řádech 10 tisíc korun ročně. 

4.5 RIZIKA S BEZVÝZNAMNÝMI HODNOTAMI 

V analytické části bylo vyhodnoceno šest rizik s bezvýznamnými hodnotami. Jednalo se o zvyšování 

kvality nabízených služeb u konkurence, zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké, nízká 

produktivita zaměstnanců mimo sezónu, nevyužité prostory během všedních dnů, nezrekonstruované 

prostory, fluktuace externích zaměstnanců. Ve většině případech se se rizika pohybovala okolo do 10ti 

bodů, avšak jedno riziko bylo výrazně vyšší a to riziko zvýšení konkurence v odvětví, toto riziko je však 

přímo spojeno s rizikem zvyšování kvality nabízených služeb u konkurence. Jedná se tedy také o riziko 

zanedbatelné, jelikož jeho pravděpodobnost ani dopad nepřesahuje bodovou hranici 5. Vzhledem 

k doporučeným metodám navrhuji pro všechny rizika, podstoupit dobrovolnou retenci rizika, což 

znamená, že společnost rizika vědomě přijme, bude je i nadále sledovat, ale nebude proti nim podnikat 

žádné kroky a opatření. 

Náklady na opatření 

Náklady na opatření všech rizik s bezvýznamnými hodnotami nejsou. Společnost rizika vědomě přijme 

a bude je pouze sledovat. Jediným možným nákladem je čas a práce člověka, který by byl touto 

činností pověřen. I v tomto případě by se však jednalo o zanedbatelný náklad, navíc tato činnost je 

podvědomě částečně prováděna vedením společnosti. Nákladem pro společnost často bývají až 

dopady těchto rizik, nicméně v hodnocení expertů vycházejí hodnoty dopadu natolik malé, že je pro 

společnost ekonomičtější žádná opatření nepodnikat. 
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4.6 SNÍŽENÍ RIZIK PO ZAVEDENÝCH OPATŘENÍCH 

U rizik, která jsou příliš nízká nebo, která není možné ovlivnit, či je jejich ovlivnění příliš nákladné, je 

zvolena strategie retence, a proto v tabulce a grafu snížení rizik po zavedených opatřeních nebudou 

zohledněna. 

Tab. č. 15 - Snížení skóre rizik po zavedených opatřeních (zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo Běžné hodnoty rizik 

Původní 

skóre 

Nové 

skóre 

4 Zvyšování kvality nabízených služeb u konkurence 18 9 

19 Zvyšování návštěvnosti nebude dostatečně vysoké 28 20 

25 Nízká produktivita zaměstnanců mimo sezónu 34 24 

27 Fluktuace externích zaměstnanců 21 10 

  Významné hodnoty rizik     

1 Přechod zákazníků ke konkurenci 16 10 

5 Nespokojenost zákazníků 9 1 

22 Změna ve stylu řízení společnosti 12 1 

9 Nespolehlivost, změna situace u některých zákazníků 14 8 

  Kritické hodnoty rizik     

3 Zvyšující se tlak zákazníků 44 22 

6 Nízké výnosy kvůli sezónnosti služeb 37 20 

10 Cenová válka s konkurencí 42 21 

Na následujícím pavučinovém grafu, je grafické znázornění snížení daných rizik. 
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Graf č. 1 - Grafické znázornění snížení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.7 MONITOROVÁNÍ RIZIK 

Monitorování rizik je velmi důležitá část, kterou musí plnit management rizik. Jelikož se jedná o mikro 

podnik, žádný management rizik zde nefiguruje, proto je nutné monitorování rizik přiřadit jednatelce, 

která na konci každého roku, vyhodnotí, zda opatření vůči rizikům, byla dostatečná, případně, jestli se 

objevila některá rizika nová, která jsou významná a je třeba je dále řešit. 

 

4.8 PŘÍNOSY NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Z provedených analýz byla identifikována ovlivnitelná rizika ze strany společnosti a předloženy návrhy 

možných opatření, jak tato rizika minimalizovat. Návrhy opatření se odvíjely od rizik, která byla 

analyzována v analytické části. Tato opatření byla rozdělena do jednotlivých kategorií, dle významnosti 

rizik. Konkrétní návrhy opatření byly předloženy u rizik běžných hodnot, významných hodnot a hodnot 

kritických. 
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V první řadě je práce přínosná managementu společnosti, tedy konkrétně jednatelce, která v minulých 

letech risk management neprováděla. Tabulky z diplomové práce slouží jednatelce jako podklad pro 

monitorování rizik v dalších letech vývoje společnosti, také práce slouží jako přínos pro proces řízení 

rizik, zahrnuje identifikaci, analýzu, hodnocení rizik a opatření proti rizikům, tento proces slouží pro 

inspiraci řízení rizik ve společnosti v dalších letech. 

Za přínosné je dále považováno především rozšíření nabídky společnosti, od kterého se očekává 

zvýšení jejich budoucích výnosů a také zisků a tento přínos tedy bude i ekonomický.  

Dalším přínosem, který přímo souvisí s lepší nabídkou společnosti, je konkurence schopnost. 

Společnost díky této nabídce, bude mít značnou výhodu oproti konkurenci.  

Také v neposlední řadě může být přínosná marketingová kampaň, která společnosti přinese 

konkurenční výhodu, protože o společnosti a jejich aktivitách bude vědět více lidí v okolí Brna a 

Dolních Kounic, a tedy více potenciálních zákazníků, kteří mohou služby společnosti využít. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla identifikace existujících rizik, jejich vyhodnocení a předložení návrhů 

opatření proti rizikům analyzované společnosti Restix s.r.o. Společnost podniká v oblasti služeb, 

konkrétně pořádání svatebních obřadů a hostin. Jako vedlejší činnost mimo sezónu dále pořádá akce 

pro školy s doprovodným programem, případně jiné akce na kulturní památce Hrad a zámek v Dolních 

Kounicích. 

Teoretická část diplomové práce se soustředila na seznámení s problematikou řízení rizik, počínaje 

užívanou terminologii a pojmy souvisejícími s rizikem, způsobů identifikace rizik, používaných metod 

analýzy rizik, způsobů hodnocení rizik a ošetření vůči rizikům. Část teoretická také obsahuje metody 

strategické situační analýzy vnějšího a vnitřního prostředí zkoumané společnosti.  

V následné analytické části bylo provedeno vyhodnocení všech podstatných vnějších i vnitřních vlivů, 

které působí na společnost Restix s.r.o. Působící vlivy byly nejdříve identifikovány a následně 

zhodnoceny Porterovou analýzy pěti konkurenčních sil, SLEPT analýzou a analýzou 7S. Na základě 

těchto analýz byla zpracována SWOT analýzu, s definováním silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb sledované společnosti. Výsledkem provedených analýz bylo definování 27 rizik, která byla na 

základě skórovací metody ohodnocena třemi experty společnosti. Těmito experty byli, 2 kmenoví 

zaměstnanci společnosti a jednatelka společnosti. Na základě ohodnocení rizik experty, byla následně 

rozčleněna rizika do 4 jednotlivých kvadrantů v mapě rizik. Pro přesnější definování příčin 

nejvýznamnějších rizik, respektive rizik s kritickými hodnotami, byl použit Ishikawa diagram.  

Poslední část práce byla věnována návrhům opatření pro minimalizaci zjištěných rizik. Vedle běžných 

rizik a významných rizik se hlavní pozornost soustředila na 3 rizika kritická, kde na základě jejich příčin 

byly předloženy konkrétní návrhy využitelné v praxi. Tyto návrhy umožní společnosti vytvořit širší 

nabídku služeb, dále rozšíří povědomí o jejich službách mezi potenciální zákazníky a očekává se, že 

pomohou i ekonomické situaci, ve které se společnost nyní nachází. 
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I 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  - Hodnocení rizik jednotlivými experty (zdroj: vlastní zpracování) 

Expert 1 

Riziko Možnost výskytu Dopad Scóre 

PORTER 

1 2 7 14 

2 2 2 4 

3 7 8 56 

4 5 3 15 

5 1 9 9 

6 5 7 35 

7 8 2 16 

8 5 5 25 

9 2 7 14 

10 7 6 42 

SLEPT 

11 3 4 12 

12 1 5 5 

13 3 7 21 

14 4 7 28 

15 2 5 10 

16 3 3 9 

17 1 9 9 

18 4 6 24 

7S 

19 7 4 28 

20 2 4 8 

21 1 9 9 

22 2 6 12 

23 1 5 5 

24 2 4 8 

25 7 5 35 

26 9 3 27 

27 6 3 18 

 

 

 

 

 

 



II 

Expert 2 

Riziko Možnost výskytu Dopad Scóre 

PORTER 

1 3 6 18 

2 1 3 3 

3 6 6 36 

4 7 3 21 

5 1 8 8 

6 5 7 35 

7 10 2 20 

8 3 4 12 

9 2 7 14 

10 7 5 35 

SLEPT 

11 4 5 20 

12 1 5 5 

13 5 6 30 

14 3 4 12 

15 2 4 8 

16 5 2 10 

17 1 10 10 

18 3 5 15 

7S 

19 8 4 32 

20 2 3 6 

21 1 7 7 

22 2 6 12 

23 1 4 4 

24 3 4 12 

25 8 4 32 

26 9 2 18 

27 7 4 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

Expert 3 

Riziko Možnost výskytu Dopad Scóre 

PORTER 

1 3 5 15 

2 2 3 6 

3 6 7 42 

4 6 3 18 

5 1 9 9 

6 5 8 40 

7 9 2 18 

8 4 4 16 

9 2 7 14 

10 8 6 48 

SLEPT 

11 3 6 18 

12 1 5 5 

13 4 6 24 

14 3 7 21 

15 2 6 12 

16 4 2 8 

17 1 10 10 

18 3 6 18 

7S 

19 8 3 24 

20 2 4 8 

21 1 8 8 

22 2 6 12 

23 1 5 5 

24 3 4 12 

25 7 5 35 

26 9 3 27 

27 6 3 18 

 


