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Abstrakt 

 Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“  

se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem 

opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti Tizzi cukrárna & kavárna spadající pod 

TIZZI KM, spol. s r.o. 

 První část práce se zaměřuje na vysvětlení relevantních pojmů pro snazší pochopení 

problematiky. V této části jsou popsány základní pojmy a metody pro řízení rizik.  

 Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu a analýzu rizik, které byly 

identifikovány v rámci vybraného procesu změny. 

 V závěru práce jsou navržena doporučení a opatření, která povedou k minimalizaci 

rizika v podniku. 

Abstract 

The diploma thesis titled „Risk Management of the Company“ deals with risk 

management of the selected process, analyzing and optimizing risk in purpose to reduce the 

risk in the company TIZZI KM, spol. s r.o. 

The first part is focused on explanation of the relevant therms for better understanding. 

This part describes basic therms and methods of risk management. 

The second part is focused on the analysis of the current situation and analysis of the 

risks that have been identified based on the selected process of the change. 

The final part is focused on proposed recommendations and measures that will 

minimize the risks in the company. 
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1  ÚVOD 

Podnikání je trendovou záležitostí a je velmi lákavé zejména pro mladé lidi, kteří chtějí být 

svými pány, chtějí mít rozhodující slovo a chtějí mít trochu svobodnější zaměstnání. Právě 

mladí lidé mají spoustu nápadů a s často velmi inovativním přístupem zakládají různé start-

upové společnosti. Těm je dnešní doba nakloněna. Úspěšní podnikatelé vyhledávají 

potenciální start-upové společnosti, aby do nich investovali svůj kapitál a vložili do nich své 

praxí nabyté zkušenosti. O něco jednodušší formou podnikání je založení cukráren, kaváren, 

či drobných pohostinských zařízení. Často stačí jen dobrý nápad jak odlišit svůj podnik od 

konkurence, poskytovat kvalitní produkt, vybrat vhodné místo a zvolit správné cílové skupiny 

a pro ně vhodné komunikační kanály. Jindy může úspěšný podnikatel těžit z díry na trhu, 

kterou způsobila např. absence podobného druhu podnikání v konkrétní lokalitě. 

Primárním cílem každého podnikatele a společnosti je dosažení stability na trhu, dosažení 

lepší konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i dosažení zisku. Aby byl tento cíl splněn, je 

nezbytné překonat různé nástrahy, kterými mohou být kupříkladu konkurenti. Podnikatelé se 

snaží získat nějakou konkurenční výhodu, pomocí které by měli nižší náklady, lepší odbyt 

nebo více zákazníků než konkurence, čehož mohou dosáhnout unikátním prostředím, 

nevšední kombinací nabízeného sortimentu, dalšími doplňkovými službami atp.  

Mnozí vidí svoji šanci v dotacích, ve státních pobídkách, jiní ve vlastní kreativitě, či například 

také v risk managementu. Právě risk management není v podnicích příliš rozšířený a může být 

tím klíčovým faktorem, který zajistí, že konkurence zůstane daleko za tím podnikem, který 

systém risk managementu užívá. Praktiky risk managementu spočívají v řízení rizik, která se 

v podnikání objevují. Metody řízení rizik využívaly zejména velké a střední podniky. Avšak 

v průběhu trvání ekonomické krize, která se v České republice naplno projevila v roce 2009, 

tyto metody začaly uplatňovat i podniky malé. To zcela nepochybně souvisí s přímým 

dopadem této globální události na výkonnost jednotlivých národních ekonomik. Zmíněná 

situace nesporně přispěla k rozvoji oblasti řízení a analýzy rizik, protože zasažené subjekty 

byly nuceny podrobit se v důsledku svého neuspokojivého stavu hlubšímu zkoumání na 

základě provedených analýz. 

V každém podnikání se najde celá řada rizik. Neexistuje podnik, který by nemohl uplatňovat 

metody řízení rizik a využít je tak ve svůj prospěch. Riziko totiž, ať už si to vedení podniku 

uvědomuje, či nikoli, se stává neodmyslitelným komponentem veškerých aktivit spojených 
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s podnikem a podnikáním. Je tedy neodlučitelnou součástí každého podnikatelského subjektu. 

Riziko jako takové nemůže existovat samo o sobě. Právě proto musí být vždy zkoumáno 

v souvislosti s konkrétním podnikem, v konkrétních podmínkách, v konkrétním čase  

a v konkrétním prostředí.  
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2  CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem diplomové práce je analýza významných rizik, které mají v rámci zvoleného procesu 

zásadní vliv na činnost podniku. 

Vedení podniku chceme poskytnout relevantní informace o rizikových faktorech, které 

ovlivňují jeho činnost, a formulovat návrhy a opatření, které pomohou eliminovat celkový 

dopad zjištěných faktorů. 

Diplomová práce je rozdělena do tří základních celků. Prvním z nich je teoretická část, která 

formou rešerše odborné literatury přibližuje čtenáři veškeré relevantní informace pro 

pochopení problému. Druhým celkem je analytická část, v níž zkoumáme obecné okolí 

podniku prostřednictvím analýzy SLEPTE, oborové okolí podniku prostřednictvím analýzy 

Porter a vnitřní prostředí podniku prostřednictvím 7S analýzy. Jejich společným vyústěním je 

nakonec analýza SWOT pro stanovení silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb 

zvoleného podniku. Závěrečným, třetím celkem diplomové práce je praktická část, ve které 

jsou identifikována a kvantifikována rizika a navržena opatření pro jejich snížení, případně 

úplnou eliminaci. 

Vzhledem k tomu, že se majitel firmy rozhodl, že oba provozy, o nichž bude řeč, pronajme  

a stanovil si podmínku, že musí vzniknout nový podnikatelský subjekt podnikající pod 

vlastním jménem, budou v praktické části definovány procesy změny vlastníka a úkony 

s touto změnou spojené, stejně jako budou identifikována a hodnocena i související rizika. 

Vlastní identifikace rizik proběhne na základě brainstormingu s novým uvažovaným vedením 

cukrárny a kavárny. Budou shromažďovány všechny návrhy, ze kterých se pak odfiltrují 

nevyhovující návrhy. Výčet ponechaných rizik pak poslouží pro vlastní hodnocení rizik 

podniku. Pro tuto část zvolíme hodnocení rizik analýzou PFMEA. Jedná se o modifikaci 

analýzy FMEA, přičemž PFMEA se zaměřuje přímo na hodnocení rizik a selhání v procesech.  

V počátku procesu hodnocení rizik bude k jednotlivým rizikům přiřazena příčina vzniku 

rizika a důsledek, jaký by nastal v případě, že by se riziko aktivovalo. V této fázi procesu 

hodnocení rizik budou také stanoveny parametry, na základě kterých bude posuzována 

závažnost jednotlivých rizik. Parametry budou ohodnoceny jak verbálně, tak kvantitativně od 

1 do 10. Jednotlivým identifikovaným rizikům budou přiděleny v rámci parametrů závažnost, 
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pravděpodobnost a odhalitelnost rizika koeficienty, jejichž prostým vynásobením získáme 

výsledný RPN index, což je číslo označující míru rizika.  

V další fázi analytické části práce bude rizikům přiděleno opatření, které slouží jako 

doporučení, jak případné riziko s jeho důsledky a dopady co nejvíce snížit, případně zcela 

eliminovat. S těmi nejzávažnějšími riziky budeme dále pracovat. Provedeme opětovné 

hodnocení rizik na základě třech parametrů a za předpokladu využití navrženého opatření 

budeme rizika hodnotit. Získáme nové hodnoty RPN indexů, které by již měly být nižší než 

údaje před aplikací navrženého opatření. Na základě úspěšně aplikovaných opatření 

navrhneme doporučení, na které by vedení podniku mělo brát zřetel, aby mohlo pak následně 

zvážit, zda jsou vynaložené náklady na opatření akceptovatelné v porovnání s možnou ztrátou 

na výdělku či ztrátou provozních prostředků vynaložených na odstranění důsledků a dopadů 

aktivovaných rizik. 
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3  LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Podnikání v dnešním vysoce konkurenčním prostředí s sebou přináší mnohá rizika. Každý 

podnik se v rámci svých činností setkává s riziky, která by měl být schopen identifikovat, 

kvantifikovat, vyhodnocovat a následně řídit. Logicky se oblast rizikového inženýrství 

dostává do popředí zájmu managementu podniků. Řízení rizik se tak stává základní činností 

každého podniku a s jeho pomocí se podniky snaží dosáhnout větší konkurenceschopnosti na 

trhu. 

Touto kapitolou se pokusíme čtenáři přiblížit pojmy relevantní pro snadnější pochopení 

problematiky. Seznámíme čtenáře s historií pojmu riziko, současným pojetím uvedeného 

výrazu, metodami řízení, stanovení a snížení rizika a formami analýz podnikatelského 

subjektu. 

3.1 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI RIZIKA 

Původ slova „riziko“ není jednoznačný. Můžeme ho pouze odhadovat z historických označení 

jistých událostí. Kupříkladu arabské slovo risq vyjadřuje „všechno, co ti bylo dáno a z čeho 

máš zisk“. Latinské slovo riscum se používá pro označení náhodné a nepříznivé situace nebo 

události. Ve 12. století Řekové odvodili z arabského risq slovo, které má nejblíže k našemu 

vnímání slova riziko, jež vyjadřuje určitou změnu výsledku, ať už v pozitivním, či negativním 

smyslu. S odvozeným slovem riziko se setkáme i v moderní francouzštině, kde má výraz 

risqué převážně negativní význam, podobně jako anglické risk. (Merna, F. Al-Thani, 2007,  

s. 7) 

Smejkal a Rais se domnívají, že výraz „riziko“ pochází ze 17. století od mořeplavců, kteří 

tímto slovem vyjadřovali úskalí, na které mohli narazit na moři a kterému se museli vyhnout.  

3.2 DEFINICE RIZIKA 

Riziko je pojem těžko uchopitelný, neboť existuje celá řada definic, které na riziko pohlížejí 

z různých úhlů pohledu z důvodu rozdílného odvětví, oboru či problematiky, ve kterých se 

rizika objevují. (Tichý, 2006, s. 15) 
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Smejkal a Rais uvádějí následující charakteristiky rizika: 

• Riziko je pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku odlišného od výsledku 

očekávaného. 

• Riziko je variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

• Riziko je pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

(Smejkal, Rais, 2010, s. 90) 

Tichý předchozí definice rizika doplňuje tím, že riziko chápe jako nejistotu či přímo 

nebezpečí vztahující se k újmě. (Tichý, 2006, s. 16) 

Obecnou definici rizika uvádí Janíček, Marek a kol., kteří riziko vnímají jako 

„pravděpodobnost vzniku nestandardního stavu konkrétní entity v daném čase a prostoru“. 

(Janíček, Marek a kol. 2013, s. 306) 

Riziko má dva rozměry, tedy pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace a závažnost 

možného následku. Korecký a Trkovský riziko obecně vyjádřili následujícím vzorcem: 

R = p * D, 

kde R je riziko, 

p je pravděpodobnost vzniku rizika 

a D je výše dopadu v případě, že k riziku dojde. (Korecký, Trkovský, 2011, s. 273) 

Věda, která se rizikem zabývá, se nazývá rizikologie. Analyzuje vznik rizik, jejich projevy  

a možné následky, které z nich vyplývají. Rizikologie je velmi široký obor, který není přesně 

vymezen. Vznikla za účelem potřeby nahradit, či alespoň částečně doplnit intuitivní 

rozhodování řešením založeným na systematickém přístupu k událostem, dějům  

a jevům, které nastaly, nebo se minimálně očekává, že nastanou. Její využití uplatníme 

v ekonomii (bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví, investicích atp.) a technice 

(strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice, logistice, chemickém průmyslu atp.). Dá se 

očekávat, že v budoucnu bude potřeba znalostí rizikologie i v dalších oborech lidské činnosti, 

jako je ekologie, zdravotnictví, biologie aj. (Tichý, 2006, s. 5) 

S rizikologií úzce souvisí dva pojmy, které jsou často zaměňovány, nebo dokonce slučovány. 

Mají však rozdílné náplně i cíle. Jedná se o pojmy „rizikové inženýrství“ a „management 

rizik“. 
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• Rizikové inženýrství se zabývá technickou stránkou rizika a jeho hodnocením. To se 

provádí převážně prostřednictvím matematického modelování, pravděpodobnostními 

analýzami aj., přičemž hlavní složkou je analýza rizika.  

• Management rizik se zaměřuje na ekonomiky organizací a jejich řízení. Zaobírá se 

neurčitostmi a nejistotami z ekonomického pohledu.  

Z výše uvedeného je patrné, že tyto pojmy nejsou totožné, ale úzce spolu souvisí. 

Management rizik využívá jako vstup výsledky analýz z rizikového inženýrství a rizikové 

inženýrství využívá jako vstup podněty a požadavky managementu rizik. Různost obsahu 

těchto pojmů lze vyobrazit pomocí cílů, kterých dosahují: 

• rizikové inženýrství poskytuje podklady k rozhodování o riziku, 

• cílem managementu rizika je riziko ovládat a rozhodovat o něm. (Tichý, 2006, s. 203-

210) 

3.3 KLASIFIKACE RIZIK 

Problémem, se kterým se rizikologie potýká, je neexistence univerzálního systému pro 

uspořádání nebezpečí a rizik do tříd nebo kategorií. (Tichý, 2006, s. 17) 

3.3.1 Základní dělení rizik 

Ačkoli je jednoznačné vymezení rizik do určitých kategorií vyloučené, většina autorů souhlasí 

s Hnilicou a Fotrem a shodují se na následujícím členění rizika: 

Podnikatelské a čisté riziko 

Podnikatelské, někdy označované i jako spekulativní riziko může mít jak pozitivní, tak 

negativní stránku. Cílem je získání prospěchu. Existuje určitá míra nejistoty a rozhodování 

probíhá na základě většího množství alternativ. 

Čisté riziko má oproti podnikatelskému pouze negativní dopady. Existuje určitá 

pravděpodobnost ztráty nebo škody na majetku či zdraví lidí. 

Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

Ovlivnitelné riziko je možné eliminovat, usměrnit či omezit aplikováním opatření, které bude 

zaměřeno na příčinu a původ rizika. 



17 

 

Riziko neovlivnitelné odstranit nelze. Lze však přijmout opatření, která zabrání nepříznivým 

dopadům. Takovým řešením je například vhodné pojištění. 

Systematické a nesystematické riziko 

Systematické riziko vzniká působením několika faktorů a postihuje více subjektů současně. 

Toto riziko není možné omezit diverzifikací. 

Nesystematické riziko je specifické pro jednotlivé obory i subjekty. Je jedinečné a je možné 

jej redukovat pomocí diverzifikace. 

Primární a sekundární riziko 

Primární riziko může být tvořeno všemi výše uvedenými faktory. 

Sekundární riziko vzniká přijetím opatření na zmírnění, případně omezení rizika primárního 

či jeho úplnou eliminací. 

Vnitřní a vnější riziko 

Vnitřní riziko se vztahuje k faktorům uvnitř subjektu (např. riziko selhání pracovníků, riziko 

technicko-technologické atp.) 

Vnější riziko je spojeno s okolím, prostředím, v němž se subjekt pohybuje. Zdrojem rizika 

jsou faktory externí, které můžeme dále dělit na faktory makroekonomické (ekonomické, 

ekologické, technicko-technologické, sociální) a faktory mikroekonomické (dodavatelé, 

odběratelé, konkurence, stakeholders (tzn. zainteresované strany). (Hnilica, Fotr, 2009,  

s. 16-17) 

Tichý navíc doplňuje tento obecně uznávaný výčet rizik o další členění: 

Hmotné a nehmotné riziko 

Hmotné riziko je takové riziko, které je možné nějakým způsobem měřit. 

Nehmotné riziko je riziko, které se měřit nedá a souvisí s duševní činností resp. nečinností. 

Pojistitelné a nepojistitelné riziko 

U pojistitelného rizika lze změřit pravděpodobnost výskytu situace a velikost případných 

škod. Vznik škody je však nejistý a současně mu musí být vystaveno větší množství subjektů. 
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Nepojistitelné riziko je takové riziko, kterému nevyhovují výše uvedené podmínky 

pojistitelného rizika. (Tichý, 2006, s. 18) 

3.3.2 Dělení rizik podle věcné náplně 

Rizika je možné také členit dle jejich věcné náplně. Takových dělení je velké množství. 

Uvedeme alespoň ty, které Hnilica s Fotrem vnímají jako nejčastější. 

Výrobní riziko (též někdy označované jako provozní či operační) je spojeno s nedostatkem 

zdrojů, jako jsou suroviny, materiál, pracovní síly či energie. Důsledkem by mohlo být 

ohrožení průběhu výrobního procesu, s čímž souvisí také možnost ohrožení výsledků 

plynoucích z výrobního procesu. 

Ekonomické riziko je nadřazený pojem pro širokou škálu rizik, která se pojí s růstem cen 

surovin, materiálu, služeb, energií a dalších nákladových položek. Důsledkem by mohlo být 

překročení plánované výše nákladů, a tím pádem i nedodržení stanovených cílů. 

Finanční riziko souvisí se způsobem financování, s dostupností finančních zdrojů a se 

schopností dostát svým závazkům. 

Environmentální riziko můžeme chápat jako náklady spojené s internalizací externalit, jde 

tedy o neočekávané náklady na odstranění škod na životním prostředí způsobených vlastní 

činností a dále například o náklady na daně spojené s využíváním neobnovitelných zdrojů. 

Kreditní riziko je riziko nebezpečí platební neschopnosti obchodního partnera. Nastává 

v případě, kdy smluvní strana z různých důvodů nedostojí svému závazku splatit svůj dluh. 

Riziko zásahu vyšší moci je riziko spojené s živelnými pohromami, haváriemi zařízení, 

teroristickými útoky, kybernetickými útoky aj. 

Riziko spojené s lidským činitelem je riziko zahrnující chování managementu, ztrátu 

klíčových zaměstnanců, stávky, nezákonné jednání zaměstnanců aj. (Hnilica, Fotr, 2009,  

s. 18-19) 
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Janatka tento výčet rozšiřuje o další klíčová rizika: 

Tržní riziko se vztahuje k úspěšnosti či neúspěšnosti výrobků a služeb na trhu. Rovněž 

představuje nebezpečí změny cenových relací v mezidobí mezi podáním závazné poptávky  

a uzavřením kontraktu. 

Legislativní riziko vzniká jako důsledek opatření v oblasti obchodní politiky, kdy dojde ke 

znemožnění dosažení předpokládaných výsledků z důvodu změny podmínek hospodářských 

vztahů země s jinou zemí. Obchodně politické nástroje se dělí na dvě skupiny: 

• prostředky ztěžující a zdražující dovoz zboží (tj. cla, daně, restrikce, hygienické normy 

a předpisy a další), 

• prostředky, které brání dovozu zboží absolutně (tj. embargo). 

Politické riziko je spojeno s nebezpečím vzniku ztráty v důsledku politických událostí, jako 

jsou například války, teroristické akce, stávky, nepokoje, změna politického kurzu vlády, 

státní převrat aj. (Janatka, 2011, s. 204-205) 

3.4 ŘÍZENÍ RIZIK 

Předmětem řízení rizik nejsou rizika. Řízením rizik se rozumí řízení podniku a procesů 

v podniku za účelem minimalizovat riziko. Kruliš podporuje toto tvrzení svým výrokem, že: 

„Rizika nelze v pravém slova smyslu řídit, pouze je lze řízením procesů a činností, které jsou 

jejich zdrojem, zjišťovat a snižovat jejich závažnost.“ (Kruliš, 2011, s. 91) 

Řízení rizik je multifaktorový proces určený pro řešení případů multidisciplinárním týmem. 

Jedná se o proces nepřetržitého zlepšování, při němž se řídící subjekt snaží omezit  

a v nejlepším případě eliminovat působení současných i budoucích nežádoucích vlivů  

a navrhuje řešení, pomocí kterých dochází k zamezování jejich negativních účinků, a naopak 

umožňuje využít příležitosti působení účinků pozitivních. (Smejkal, Rais, 2010, s. 112) 

Řízení rizik je holistický proces identifikace, kontroly a eliminace či minimalizace nejistých 

událostí, které mohou negativním způsobem ovlivnit podnikatelský subjekt. (Valová, 2010,  

s. 46) 

Nalézt optimální řešení v procesu řízení rizik je nejsložitější fáze procesu. Nejprve určíme 

úroveň rizika. Poté zhodnotíme ekonomické náklady variantních řešení pro snížení rizika  
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a jejich ekonomické přínosy. Následně zhodnotíme dopady, přínosy a zanalyzujeme možné 

důsledky z přijatého rozhodnutí pro subjekt a jeho okolí. Na základě toho rozhodneme  

o aplikaci opatření na snížení rizika, respektive rozhodneme o jeho dalším sledování, pakliže 

máme vysoký stupeň nejistot, které znemožňují snížit riziko ve fázi tvorby rozhodnutí. 

(Smejkal, Rais, 2010, s. 112) 

Čejková, Nečas a Řezáč definují dva základní úkoly řízení rizika dle zdroje: 

• minimalizovat pravděpodobnost vzniku náhodné události, 

• minimalizovat vzniklé přímé i nepřímé škody. (Čejková, Nečas, Řezáč, 2003, s. 68) 

 
Proces řízení rizik je tvořen sedmi etapami: 

• Stanovení rámce kontextu 

• Identifikace nebezpečí 

• Analýza rizik 

• Vyhodnocení rizik 

• Řízení rizik 

• Monitoring 

• Informování 

Těmto etapám se věnují následující podkapitoly. 

3.4.1 Stanovení rámce kontextu 

V prvé řadě se provádí výběr systému (objektu), který se posuzuje, a stanoví se rozsah. 

Stanovením rozsahu rozumíme vymezení systému, u kterého se hodnotí rizika (např. 

jednotlivé činnosti, pracovní prostředí, zařízení atp.). Součástí procesu je i formulace kritérií, 

ke kterým se vztahuje riziko (např. nehoda, úraz, systémové selhání apod.). Platí však 

zároveň, že při posuzování rizik je důležité zvažovat kromě běžného procesu systému  

i mimořádné situace a činnosti. (Paleček, 2006, s. 41) 

Korecký s Trkovským (2011, s. 134) dále dodávají, že je důležité určit vhodnou osobu 

zodpovědnou za celý proces managementu rizika. 
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3.4.2 Identifikace zdrojů nebezpečí 

Tato fáze má za cíl systematicky hodnotit všechny významné faktory a procesy, najít všechna 

potenciální rizika, porozumět jim a správně je popsat. V této fázi je vhodné využít tvořivosti  

a zaznamenávat identifikovaná rizika a uchovat je v záznamech. (Korecký, Trkovský, 2011,  

s. 170) 

Čím více stakeholders se do této fáze zapojí, tím přesněji a lépe dovedeme zdroje nebezpečí 

na objektu identifikovat. (Kruliš, 2011, s. 202) 

Janíček, Marek a kol. pak vymezují následující etapy identifikace zdrojů rizika: 

• „Příprava vstupních informací a dat do procesu identifikace. Patří sem: výsledky 

etapy „kontext“, typologie osobností zúčastněných na analýze rizik, volba modelu 

rizika. 

• Výběr vhodných metod pro identifikaci rizik. 

• Realizace identifikace rizik, vytvoření třídníku (seznamu) rizik, popis jednotlivých 

rizik, prvotní návrhy na ošetření.“ (Janíček, Marek a kol., 2013, s. 320) 

Po provedení identifikace rizik je třeba tato rizika uspořádat do seznamu, tedy již zmíněného 

tzv. třídníku. Třídník je dokument, který existuje převážně v elektronické podobě a který 

uchovává jednotlivá rizika s jejich popisem, hodnocením a způsobem ošetření. (Korecký 

Trkovský, 2011, s. 232), (Merna, Al-Thani, c2007, s. 45) 

Korecký s Trkovským (2011, s. 444) dále tvrdí, že není obecně definováno, jaký rozsah 

informací se do registru zapisuje, případně v jaké formě by měl být registr veden. Klíčové 

v této technice je, aby byly informace rychle a snadno dostupné a aby byla snadná i orientace 

v nich.  

3.4.3 Analýza rizik 

Abychom mohli o rizicích rozhodovat, je nezbytné provést jejich analýzu. Analýza rizik je 

základním procesem managementu rizik. Jejím úkolem je vymezit, v jakém rozsahu mohou 

rizika ovlivnit cíle projektu a zvážit jejich další případné ošetření. (Tichý, 2006, s. 119), 

(Korecký, Trkovský, 2011, s. 254) 

Cílem analýzy rizik je analyzovat rizika a vzájemné vazby, které mezi sebou mohou mít, 

ohodnotit rizika pomocí stupnic (kvalitativně) nebo numericky (kvantitativně), ohodnotit 
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celkové riziko projektu a určit priority pro ošetření rizik. V rámci posledního kroku je vhodné 

vymezit klíčová rizika, tolerovaná rizika a ostatní rizika. V případě klíčových rizik tyto mají 

nejvyšší prioritu a je třeba s nimi pracovat šetrně, ostatní rizika přicházejí na řadu řešení po 

klíčových rizicích a tolerovaná rizika jsou taková rizika, kde jejich okamžité ošetření není 

nezbytné. (Korecký, Trkovský, 2011, s. 254) 

Tichý (2006, s. 125) uvádí tři otázky, které by měly být při každé analýze rizik položeny  

a následně zodpovězeny: 

1. „Jaké nepříznivé události mohou nastat? 

2. Jaká je pravděpodobnost výskytu nepříznivých událostí? 

3. Pokud některá nepříznivá událost nastane, jaké to může mít následky?“ 

 
Existují tři přístupy metod pro vyjádření rizika: 

• kvantitativní, 

• semi-kvantitativní, 

• kvalitativní. 

Kvantitativní metody 

Tyto metody využívají plně numerického vyjádření pro důsledky, ale i pro pravděpodobnosti 

potenciálních rizik. Kvantifikují se také doby trvání činností nebo celého projektu či plnění 

termínů. Vždy je dobré používat správná a kompletní data, neboť právě na jejich kvalitě 

závisí celková kvalita analýzy. Dopady rizik, které jsou zpracovávány kvantitativními 

metodami, jsou vyjádřeny v peněžních hodnotách, případně pomocí technických údajů. 

(Paleček, 2006, s. 46) 

Kvantitativní metody jsou časově více náročné, ale umožňují finanční vyjádření rizik, což je 

z praktického hlediska užitečné, a pro manažery, kteří nejsou natolik obeznámeni s rizikovým 

inženýrstvím, snadněji pochopitelné. (Smejkal, Rais, c2010, s. 109) 

Semi-kvantitativní metody 

Semi-kvantitativní metody využívají k vyjádření pravděpodobností a míry následků 

kvalitativní škálu. Pro stanovení škály jsou použity úrovně pravděpodobností a následků. 
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Cílem semi-kvantitativních metod je dosáhnout podrobnějšího členění rizik a možností jejich 

vzájemného porovnání. (Paleček, 2006, s. 46) 

Kvalitativní metody 

Tyto metody používají k popisu rizik verbální charakteristiky ve formě slovních popisů. 

Rizika jsou klasifikována a zařazována do tříd podle pravděpodobnosti výskytu rizikové 

události a podle závažnosti jejich následků. Rizika jsou vyjádřena např. slovně na nízké, 

střední, vysoké, viz Tabulka 1, nebo dle pravděpodobnosti v intervalu od 0 do 1, nebo dle 

bodové stupnice od 1 do 10 atp. Tyto metody jsou využívány v případech, kdy není příliš 

mnoho času na zpracování analýzy rizik, nebo když kvantitativní údaje nejsou dostatečně 

kvalitní pro provedení kvantitativní analýzy. (Kruliš, 2011, s. 139), (Paleček, 2006, s. 46) 

Z výše uvedeného vyplývá, že výhodou této metody je bezesporu rychlost a jednoduchost 

zpracování a nevýhodou nemožnost jednoznačného finančního vyjádření. (Smejkal, Rais, 

c2010, s. 108) 

Tabulka 1: Popisná stupnice pravděpodobnosti a závažnosti 

 

Zdroj: Kruliš, 2011, s. 140 

3.4.4 Vyhodnocení rizik 

Po zpracování analýzy rizik je nutno vyjádřit míru rizik a uspořádat priority jejich šetření. 

Tím se oddělí rizika méně závažná od těch závažnějších, na které je možné upřít pozornost. 

Protože je riziko dvourozměrná veličina, lze jej vyjádřit pomocí systému dvou souřadnic, tedy 

závažnosti (x) a pravděpodobnosti (y). Dalším způsobem vyjádření rizika je vyjádření pomocí 

matice. (Paleček, 2006, s. 47) 
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Pakliže máme určena kritéria přijatelnosti rizika, můžeme v rámci vyhodnocování rizik 

porovnat aktuální míru existujícího rizika s námi definovanou hranicí přijatelnosti rizika. 

Tomu riziku, které má míru rizika nižší než hodnotu přijatelného rizika, nemusíme věnovat 

takovou péči a nějakým způsobem jej snižovat, musíme jej však dále sledovat. Rizika, která 

mají míru nad hranicí přijatelnosti nebo jsou této hranici rovna, je nutné přijetím nějakého 

opatření snižovat. (Paleček, 2006, s. 48) 

3.4.5 Řízení rizik 

V rámci této fáze procesu managementu je nezbytné zajistit, aby dopady rizik nepřesáhly 

stanovenou mez. Cílem řízení rizik je pomocí již zpracovaných analýz a plánů udržet riziko 

pod přijatelnou úrovní, anebo riziko na přijatelnou úroveň snížit aplikací opatření. (Korecký, 

Trkovský, 2011, s. 440) 

Smejkal a Rais (c2010, s. 115) jsou toho názoru, že řízení rizik je účinné pouze tehdy, kdy má 

subjekt zcela jasně definovanou strategii vzhledem ke svým strategickým cílům, a to včetně 

rizikové strategie. Autoři se dále domnívají, že by měl fungovat komplexní proces řízení rizik, 

který by měl být podpořen vhodným informačním systémem, a současně by měl management 

společnosti klást na řízení rizik důraz. V takto fungující společnosti by měla existovat osoba, 

případně osoby, které budou pověřeny odpovědností za řízení rizik. 

Součástí fáze řízení rizik je rozhodovací proces, který vychází z analýzy rizika. Po zvážení 

všech faktorů, zejména ekonomických, technických, politických, ale i sociálních, by měl 

management podniku pro řízení rizik vyvíjet vhodná preventivní a regulační opatření, která 

budou rizika minimalizovat. (Smejkal, Rais, c2010, s. 112) 

Rozhodování 

Rozhodování by mělo být založeno na věrohodných a relevantních informacích. Vhodné je 

vyhodnocovat i alternativní řešení, zvažovat efektivitu a komplexní dopady procesů a dále 

reagovat na příliv nových poznatků a soustředit se na soustavné zlepšování. Doporučuje se 

přenášet odpovědnost a rozhodovací pravomoci na nejnižší řídicí úroveň, tzv. pracovní týmy, 

kde se dané procesy realizují. Výsledky rozhodování by se pak měly podrobit systematickému 

hodnocení efektivnosti. Je vhodné posuzovat správnost zvolených řešení z hlediska jejich 

dopadů, rizik a dosažených úspěchů či neúspěchů. (Kruliš, 2011, s. 260-261), (Procházková, 

2011, s. 289) 
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Z hlediska informovanosti rozhodující osoby rozlišujeme tři základní případy rozhodování: 

• Rozhodování za jistoty – nastává v případech, kdy má rozhodující osoba k dispozici 

všechny relevantní informace a s jistotou ví, která situace nastane a jaké budou 

případné důsledky. Takové rozhodování je nenáhodné a rozhodující osoba vybírá 

optimální důsledek. 

• Rozhodování za nejistoty – nastává v případech, kdy rozhodující osoba nemá všechny 

potřebné informace, ale zná budoucí situace, které mohou nastat včetně jejich 

důsledků, ale není známa pravděpodobnost, se kterou nastanou. 

• Rozhodování za rizika – nastává v případech, kdy rozhodující osoba zná situace, které 

mohou nastat, umí odhadnout pravděpodobnost vzniku možných situací, ale neví, 

která situace nastane. Pro posouzení využívá rozhodující osoba pouze své osobní 

zkušenosti a vychází z dřívějších poznatků a nově získává doplňkové relevantní 

informace. (Šefčík, 2009, s. 67), (Tichý, 2006, s. 87) 

Korecký a Trkovský dodávají, že přístup k riziku se odvíjí od osobního vztahu rozhodující 

osoby k riziku. (2011, s. 25) Vztah je dán osobností rozhodující osoby, jejími osobními 

vlastnostmi a také rolí a odpovědností při provádění činnosti. Rozlišují tři stupně reakce na 

riziko: 

• averze k riziku – rozhodující osoba má tendence vyhledávat především rizika 

s negativním dopadem, ale příležitosti přehlíží. Dopad hrozeb hodnotí jako spíše vyšší 

a velmi pravděpodobný. Snaží se rizikům předcházet nebo se jim vyhýbat. 

• vyhledávání rizika – rozhodující osoba je ochotna podstupovat riziko s negativním 

dopadem, jehož pravděpodobnost podceňuje a zároveň přeceňuje využitelnost 

příležitostí. Má snahu řešit rizika až v momentě, kdy riziková událost nastane. 

• neutrální postoj k riziku – rozhodující osoba má k riziku objektivní a vyvážený vztah.  

3.4.6 Monitoring 

Nepřetržité monitorování rizik je také součástí managementu rizik. Monitorování je 

systémový nástroj podnikového řízení. Cílem monitoringu je sledování aktivit z preventivního 

hlediska a sledování průběhu a dopadů nežádoucích událostí. Monitoring zahrnuje sledování 

procesů, lidské činnosti, činnosti technologií, aktivit managementu, předpisů atp. Klíčové je 
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zachování aktuálnosti plánu řízení rizik, proto je třeba plán upravovat s ohledem na posouzení 

aktuálního stavu.  (Kruliš, 2011, s. 86-87) 

Mezi monitoringem a dalšími kroky managementu rizika by měla existovat zpětná vazba,  

aby se poznatky mohly okamžitě přenášet do rozhodování. Je tedy důležité mít v monitoringu 

rizik systém, pomocí kterého se budou poznatky zaznamenávat do evidence. (Janatka, 2011,  

s. 243) 

3.4.7 Informování 

Informování je nedílnou součástí řízení rizik, a to na všech úrovních managementu. Všechny 

součásti podniku by měly mít přístup k informacím o rizicích, která jsou neakceptovatelná,  

o přijatých opatřeních při jejich výskytu či o jejich snížení či úplném odstranění a rovněž  

o celém průběhu řízení rizik. (Paleček, 2006, s. 50) 

Prevence a zvládání rizik se bez informací neobejdou. Shromažďování, zpracování a evidence 

informací jsou předpokladem efektivního managementu rizik. Získané poznatky včetně 

postupů by měly být zachovány pro další využití. (Kruliš, 2011, s. 88) 

3.5 ZÁKLADNÍ METODY PRO STANOVENÍ RIZIK 

Existuje celá řada metod analyzujících rizika. Každá metoda má své specifické vlastnosti, 

které určují její použitelnost. Výběr metody závisí na několika faktorech. Je třeba zvážit nejen 

znalost metody a praktické zkušenosti s jejím užitím, ale i výši nákladů potřebných 

k provedení analýzy, cíl analýzy, dostupnost informací nezbytných k provedení analýzy, 

složitost systému. (Paleček, 2003, s. 37) 

3.5.1 Kontrolní seznam („Checklist“) 

Kontrolní seznam je metoda založená na systematické kontrole plnění dopředu stanovených 

podmínek a opatření. Většinou je seznam podrobný a koncipovaný tak, aby bylo možno s jeho 

použitím posoudit shodu sledovaného systému s normou nebo předpisem. Výhodou této 

metody je její snadná použitelnost, nevýhodou pak, že je zaměřena na normativně stanovené 

požadavky a svádí k mechanickému přístupu bez uvažování možných alternativ a souvislostí. 

(Paleček, 2003, s. 26) 
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3.5.2 Metoda „What if“ 

Metoda „What if“ („Co se stane, když...“) se používá pro identifikaci možných selhání  

a jejich následků u vybraných provozních situací. Tato metoda je založena na brainstormingu. 

Kvalifikovaný pracovní tým, který je obeznámený s problematikou, prověřuje formou otázek 

a odpovědí neočekávané události, které by mohly v procesu nastat. Formulované dotazy 

začínají oním již výše uvedeným „Co se stane, když...“. (Paleček, 2003, s. 56) 

3.5.3 Metoda Monte Carlo 

Za metodu Monte Carlo lze považovat jakoukoli stimulační metodu, která je založená na 

využití posloupnosti náhodných nebo pseudonáhodných čísel. Existuje celá řada způsobů 

aplikace této metody, které se liší ve výsledcích a rychlostech výpočtu. (Tichý, 2006, s. 163) 

Merna a Al-Thani (c2007, s. 49) uvádějí čtyři kroky této metody: 

• Přiřazení rozdělení pravděpodobnosti všem proměnným. 

• Přiřazení rozsahu variant každé proměnné. 

• Výběr hodnoty pro každou proměnnou v rámci jejího specifického rozsahu. To se 

provádí tak, že frekvence, s jakou je hodnota vybrána, koresponduje s jejím 

rozdělením pravděpodobnosti. 

• Provedení deterministické analýzy se vstupními hodnotami v náhodných kombinacích. 

V každém čase je pro každou jednu proměnnou generována nová hodnota. Následně 

se získává nová kombinace, a tak je provedena nová deterministická analýza. Postup 

se následně vícekrát opakuje. 

3.5.4 Metoda HAZOP 

Metoda HAZOP – Hazard and Operability Study, tedy analýzy ohrožení a provozuschopnosti, 

je metoda, která je založena na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich plynoucích 

rizik. Hlavním cílem analýzy je identifikace příčin a následků nebezpečných situací a stavů  

a následné navrhnutí preventivních opatření. Stejně jako předchozí metoda, i tato využívá 

tvořivé komunikace v týmu formou brainstormingu. (Šefčík, 2009, s. 56), (Kruliš, 2011,  

s. 144) 
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3.5.5 Strom událostí (ETA) 

Strom událostí ETA (Event Tree Analysis) popisuje logický rozvoj událostí, který směřuje od 

konečné události k události iniciační na základě dvou možností, a to příznivé a nepříznivé. 

ETA je induktivní graficko-statistická metoda. Systémový strom zobrazující události 

představuje rozvětvený graf. Ten znázorňuje všechny události, které se v systému, jejž 

posuzujeme, mohou vyskytnout. (Paleček, 2003, s. 35), (Šefčík, 2009, s. 57) 

3.5.6 Strom poruch (FTA) 

Strom poruch FTA (Fault Tree Analysis) slouží k nalezení cest šíření poruch od prvotních 

příčin ke konečným následkům. Vychází se z dokonale určeného konečného stavu a hledají se 

příčiny, které mohou vést k uvažovanému stavu. Tato metoda je metodou deduktivní. Graf 

může být ukončen na různé úrovni podrobnosti na základě dostupnosti údajů a spolehlivosti 

elementárních prvků. (Paleček, 2003, s. 35) 

Metody FTA a ETA se často kombinují. Jejich spojením vznikne graf příčin a následků 

nazývaný CCA, z angličtiny Causes and Consequences Analysis. (Kruliš, 2011, s. 144) 

3.5.7 Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je analýza způsobů a důsledků poruch. Je 

to „systematický postup analýzy systému za účelem zjištění potenciálních způsobů poruch, 

jejich příčin a důsledků na technické parametry (výkonnost) systému“. (ČSN EN 60812, s. 9) 

FMEA je považována za metodu zjišťování závažnosti možných způsobů poruch  

a poskytování vstupu pro opatření k jejich zmírnění za účelem snížení rizika. V některých 

případech se však metoda zdokonaluje, když se do analýzy zahrnuje odhad pravděpodobnosti 

výskytu způsobů poruch. (ČSN EN 60812, s. 9) 

Metoda FMEA bývá někdy rozšiřována zahrnutím rozměru závažnosti způsobů poruch. Takto 

obohacená metoda se nazývá FMECA (Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch)  

a slouží k tomu, aby bylo možné stanovit prioritu protiopatření. Taková hodnocení se 

provádějí kombinací míry závažnosti a četnosti výskytu, díky čemuž je vytvořena metrika 

zvaná kritičnost. (ČSN EN 60812, s. 10) 
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ČSN EN 60812 uvádí, že postup analýzy FMEA se skládá ze čtyř etap: 

• Stanovení základních pravidel provádění analýzy FMEA, plánování a vypracování 

harmonogramu, jenž slouží ke zjištění, zda je doba k provedení analýzy dostačující  

a kvalifikace dostatečně odborná. 

• Provedení analýzy FMEA s použitím vhodného pracovního listu nebo jiných 

prostředků. 

• Vypracování zprávy o analýze, která musí obsahovat závěry a doporučení. 

• Aktualizace analýzy FMEA. (ČSN EN 60812, s. 11) 

3.6 METODY PRO SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 

Přijatelnost rizika je založena na jeho porovnání vzhledem ke stanovené rizikové toleranci.  

To znamená takovou výši rizika, kterou je firma ochotna akceptovat. Pokud riziko 

nepřesahuje tuto tolerovanou míru, může firma takové riziko přijmout, aniž by prováděla 

nějaká konkrétní opatření na jeho snížení. Pakliže je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je 

třeba rozhodnout o dalším postupu. (Veber, 2009, s. 378) 

Níže uvedené metody představují jedny z nejčastějších postupů při snižování rizika. 

3.6.1 Ofenzivní řízení firmy 

Ofenzivní řízení firmy je preventivní metoda a jeden z nejlepších způsobů, jak ochránit firmu 

před podnikatelským rizikem. Autoři Smejkal a Rais uvádějí, že ofenzivní řízení firmy se 

vyznačuje: 

• správnou volbou rozvojové strategie firmy a její správnou implementací ve firmě, 

přičemž volbě a implementaci musí předcházet strategická analýza;  

• preferencí a rozvojem silných stránek firmy, což vede k udržení a rozvoji strategické 

výhody firmy; 

• snahou o dosažení pružnosti, tedy mimořádně rychlou reakcí na změny vnitřního 

prostředí firmy i jejího vnějšího okolí. (Smejkal, Rais, c2010, s. 133) 

Z hlediska 7S faktorů lze na ofenzivním přístupu ocenit zejména akceschopnost firmy, 

jednoduchou organizační strukturu, odbornost, marketingovou orientaci řízení a lidi, kteří 

jsou nejdůležitějším aktivem firmy. 
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3.6.2 Retence rizika 

Retence rizika je metodou snižování rizika nejhojněji využívanou v podnikatelské praxi. Tato 

metoda spočívá v tom, že podnikatelský subjekt čelí téměř neomezenému počtu rizik a je 

srozuměn s náklady, které mohou vzniknout vlivem projevu nebezpečí. Retence rizika může 

proběhnout vědomě i nevědomě. K vědomé retenci rizika dochází v případě, že je riziko 

rozpoznáno, ale míra rizika není natolik zásadní, aby se provádělo nějaké opatření pro jeho 

snížení. Pokud podnikatelský subjekt o riziku neví, pak je toto riziko zadrženo nevědomě. 

(Tichý, 2006, s. 230) 

Retence rizika může být kromě vědomé a nevědomé také dobrovolná a nedobrovolná. 

Dobrovolná retence rizika se vyznačuje tím, že existující riziko je rozpoznáno a je dán souhlas 

k převzetí možné ztráty. Takové riziko je v této podobě akceptováno z toho důvodu, že 

neexistuje lepší varianta a že se jedná o nejméně nákladné opatření. Nedobrovolná retence 

rizik nastává tehdy, kdy jsou rizika nevědomě zadržena, a také v případě, pokud riziko 

nemůže být transferováno nebo redukováno nebo se mu nelze vyhnout. (Smejkal, Rais, 

c2010, s. 133 – 134) 

3.6.3 Redukce rizika 

Metody snižující rizika lze dělit do dvou skupin: 

• metody odstraňující příčiny vzniku rizika, 

• metody snižující nepříznivé důsledky rizika. 

Do první skupiny řadíme metody, jejichž cílem je preventivně působit tak, aby se omezil nebo 

zcela eliminoval výskyt rizikových situací. Do druhé skupiny pak patří metody orientované na 

snižování nepříznivých důsledků výskytu nechtěných situací, kterým se v podnikání nelze 

vyhnout (Smejkal, Rais, c2010, s. 134) 

3.6.4 Transfer rizika 

Transfer rizika je také velmi hojně využívanou metodou pro nakládání s riziky. Jedná se  

o přesun rizika na jiné subjekty. Přesun rizika lze uskutečnit různými způsoby. Mezi 

nejčastější řadíme: 

• uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky materiálů, surovin a polotovarů za 

předpokladu platnosti dohodnutých podmínek; 
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• uzavírání kontraktů na prodej výrobků za stanovených podmínek, které se mohou 

vztahovat k prodejním cenám, objemu prodeje apod.; 

• pronájem výrobního zařízení a jiných prostředků. V tomto případě podnikatel zařízení 

nekupuje, ale pronajímá si jej od výrobce nebo od leasingové společnosti; 

• oddálení termínů uzavření kontraktů na některé projekty, většinou technické povahy,  

a to až do okamžiku znalosti skutečné výše vynaložených nákladů. (Veber, 2000,  

s. 515 – 516) 

3.6.5 Diverzifikace 

Diferenciace je metoda, kterou podnikatelské subjekty snižují nepříznivé důsledky rizika. 

Principem této metody je rozložení rizika na co největší základnu. S touto metodou se 

nejčastěji setkáme v investování. Jedno z klasických pravidel investování říká: „Třetinu 

majetku vlož do nemovitostí, třetinu do zlata a uměleckých předmětů a třetinu podrž 

v hotovosti.“ 

Zejména výrobní firmy rozšiřují svůj výrobní program. Cílem je rozšířit výrobu o produkci 

dalšího produktu nebo dalších produktů z jiného segmentu trhu, aby důsledky případného 

poklesu poptávky po skupině výrobků z jednoho homogenního trhu byly kompenzovány 

zvýšením poptávky po jiné skupině produktů z jiného homogenního trhu. (Smejkal, Rais, 

c2010, s. 152 – 153) 

3.6.6 Diferenciace 

Diferenciace je podobnou metodou snižování rizika jako diverzifikace. Na rozdíl od 

diverzifikace se diferenciace nesoustředí na novou výrobu produktu z jiného homogenního 

trhu, ale na aplikaci rozdílných vlastností stávajícího produktu. Jedná se o vytvoření jedinečné 

nabídky u určitého druhu produktu. Může to být změna kvality, barvy, image. Cílem je 

poskytnout zákazníkům širší paletu výběru a udržet jejich loajalitu. 

3.6.7 Pojištění 

Pojištění patří mezi speciální druhy přenosu rizika. Negativní dopady rizika určité budoucí 

nepříznivé situace, například vzniklé finanční škody či ztráty, se přenášejí na pojišťovnu, 

která podle podmínek smlouvy tyto škody či ztráty kryje buď částečně, nebo plně. Pojištění 
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lze považovat za alternativu k vytváření vlastních rezerv pro případné budoucí nežádoucí 

události. (Veber, 2000, s. 516) 

3.6.8 Vyhýbání se rizikům 

Metoda vyhýbání se rizikům je jednou z metod řešení rizik, která však má spíše charakter 

negativního řešení nakládání s riziky. Mnohdy je tato metoda pro řešení rizik zcela nevhodná. 

Aplikovat ji můžeme v případě, že máme nepříliš propracovaný podnikatelský záměr a rizika 

neúspěchu, která se s ním pojí, jsou příliš vysoká. Dlouhodobé vyhýbání se rizikům není 

přístupem, který zabezpečí podniku růst. (Smejkal, Rais, c2010, s. 159) 

3.7 ANALÝZA PODNIKU 

Každý jednotlivec, skupina, podnik, či skupina podniků se pohybují v nějakém prostředí, 

které na ně působí. Toto působení může mít jak pozitivní, tak i negativní charakter. Proto je 

nutné toto okolí znát a průběžně analyzovat. Prostředí podniku může být i dynamické a v čase 

se velmi rychle měnit. Většina příležitostí pro podnik přichází z vnějšího prostředí a jejich 

analyzování může přinést výhodu v konkurenčním boji. 

Analýza vnějšího prostředí je zaměřena převážně na nalezení vývojových trendů v okolí 

podniku, které mohou ovlivnit budoucí výkonnost podniku. Na začátku je důležité zjistit, zda 

nedošlo ke změnám v předpokladech, na základě kterých byla vytvořena stávající podniková 

strategie. Pakliže by byly tyto předpoklady zásadně změněny, je nezbytné změnit  

i podnikovou strategii. Analýza okolí podniku by měla být provedena prostřednictvím tří 

kroků, které na sebe navazují: 

• analýzy současné strategie a nástrojů k jejímu naplnění; 

• identifikace aktuálního stavu okolí a predikce vývoje okolí; 

• ohodnocení významu zjištěných změn pro další rozvoj firmy. (Keřkovský, Vykypěl, 

2006, s. 34) 
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Obrázek 1: Okolí podniku 

Zdroj: HÁLEK, V. 2016 Dostupné z: http://www.halek.info/www/prezentace/management-
cviceni3/mngcv3-print.php?projection&l=04 

3.7.1 Analýza obecného okolí podniku 

Jakubíková rozděluje obecné okolí stejně jako Hálek a popisuje socioekonomický, 

technologický a vládní sektor. (Jakubíková, 2008, s. 82) 

• Socioekonomický sektor ovlivňuje aktuální a budoucí stav ekonomiky. Důležité je 

zaměření pozornosti na magický čtyřúhelník, který je tvořen ekonomickým růstem, 

inflací, nezaměstnaností a vnější rovnováhou. Cílem magického čtyřúhelníku je 

obsažení co největší možné plochy při grafickém vyjádření. Toho je docíleno 

maximalizací přebytku v obchodní bilanci a ekonomickým růstem a minimalizací 

nezaměstnanosti a inflace. Dalším faktorem, který ovlivňuje tento sektor je ekologie, 

na niž současná společnost klade čím dál větší důraz. Mezi důležité sociální faktory 

patří například i životní úroveň, struktura populace, zdravotní stav nebo životní styl. 

Tyto sociální faktory mohou silně ovlivňovat poptávku po službách a zboží. 

• Technologický sektor také ovlivňuje podnikatelskou činnost. Na jedné straně působí 

na zkvalitnění, zjednodušení činnosti a urychlení výrobního procesu, na straně druhé 

přináší riziko v podobě nové konkurence a nejistoty, zda se vynaložené prostředky 

podniku na výzkum a vývoj vrátí. 

• Vládní sektor může významně ovlivňovat fungování ekonomiky v daném státu. 

Ovlivňovat ekonomiku může zejména prostřednictvím fiskální a monetární politiky. 

Stát také výrazně působí na úroveň nezaměstnanosti (státní podniky, orgány státní 

správy), na spotřebu služeb a zboží (státní zakázky) nebo na situaci na trzích (regulace 

cen). 
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Analýza širšího okolí podniku, tzv. SLEPTE analýza, bývá zaměřena na sociální, legislativní, 

ekonomické, politické, technologické a environmentální trendy. Získala název podle 

počátečních písmen uvedených trendů. Někdy se také můžeme setkat s názvy SLEPT, PEST, 

PESTE, PESTLE, vždy se však jedná o tutéž analýzu. 

Oblasti zájmu SLEPTE analýzy: 

• Sociální oblast – struktura společnosti, vzdělanost, kupní síla obyvatelstva; 

• Legislativní oblast – chystané a aktuální vyhlášky a zákony, státní regulace; 

• Ekonomická oblast – hospodářský růst, inflace, zaměstnanost, směnný kurz; 

• Politická oblast – aktuální politická situace, monetární a fiskální politika; 

• Technologická oblast – postoj k vědě a výzkumu; 

• Environmentální oblast – nakládání s odpady, obnovitelné zdroje energie a jejich 

užívání, dopady na životní prostředí. 

3.7.2 Analýza oborového okolí podniku 

Oborové okolí podniku je ovlivňováno konkurencí, odběrateli a dodavateli. Cíle společnosti 

bývají ovlivňovány atraktivitou oboru, ve kterém podnik působí. Nejčastějším nástrojem pro 

analýzu oborového prostředí je Porterův model konkurenčního prostředí. Na obrázku číslo  

1 vidíme, že se oborové okolí podniku skládá ze tří sektorů. Jsou to sektory zákazníků, 

dodavatelů a konkurentů. 

Sektor zákazníků 

Při analýze zákazníků podniku je nejprve nutné zjistit, kdo je zákazníkem (třeba  

i potenciálním) daného podniku, jaké mají zákazníci potřeby a jaká jsou jejich očekávání. Je 

také vhodné zjistit, co by vedlo zákazníky konkurenčních podniků ke změně dodavatele. 

Analýza je zaměřena na následující faktory: 

• Identifikace kupujících – Kupující jsou standardně rozdělováni do tří skupin na 

spotřebitele, velkoobchod/maloobchod a průmysl. Každou skupinu charakterizují jiné 

faktory, jež ovlivňují potřebu nakupování. 
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• Demografické faktory – V případě poklesu množství osob na nějakém území klesá  

i poptávka po produktech. Při zvyšování průměrného věku obyvatelstva se společnost 

zaměřuje více na zlepšení sociálních podmínek. 

• Geografické faktory – Před začátkem podnikání je důležité prozkoumat, ve kterých 

oblastech se zákazníci vyskytují, zda budou ochotni do místa podnikání dojíždět  

a také zda bude možné zásobování. 

Sektor dodavatelé 

V podnikání je podstatné brát v úvahu dostupnost zdrojů, coby vstupů, které jsou potřebné pro 

podnikatelskou činnost, a také pravidelnost dodávky vstupů v čase. Náklady spojené 

s dodávkami ovlivňuje vyjednávací síla dodavatele, resp. odběratele. Pokud má odběratel 

silné nebo dokonce absolutní postavení na trhu (monopson), může si určovat, zda a za jakých 

podmínek obchod proběhne. Naopak, nachází-li se odběratel ve velmi konkurenčním odvětví, 

jeho vyjednávací síla je malá a musí se podřídit požadavkům dodavatele. 

Sektor konkurenti 

Při zjišťování situace v konkurenčním prostředí jsou aspekty související s konkurencí zcela 

zásadní. Je nutné zjistit, jak si společnost vede v porovnání s konkurencí. Toho se dosahuje 

například porovnáním ekonomických ukazatelů, oblíbenosti u zákazníků atp. Dále je třeba 

zjistit, zda do odvětví proudí noví konkurenti a jak významné jsou bariéry vstupu do tohoto 

odvětví, zda nejsou výrobky podniku na konci svého životního cyklu, nakolik je obor 

rentabilní. Konkurenční boj v určitém odvětví ovlivňuje mnoho aspektů. Mezi 

nejvýznamnější patří počet podnikajících subjektů a jejich vazby mezi sebou. Neméně 

důležitými faktory jsou cena a kvalita dostupných substitutů, které dokáží nahradit výrobek či 

službu zkoumané společnosti. (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 42 – 46) 
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Obrázek 2: Porterův model pěti konkurenčních sil 

Zdroj: http://www.jakasi.cz 

Z předchozího obrázku je patrné, že na podnik v konkurenčním prostředí působí činitelé, které 

výrazně ovlivňují postavení podniku na trhu. Těmito činiteli jsou: 

• vyjednávací síla odběratelů; 

• vyjednávací síla dodavatelů; 

• hrozba vstupu nových konkurentů na trh; 

• hrozba substitutů; 

• aktuální situace na trhu. (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 46) 

3.7.3 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Analýza vnitřního prostředí podniku se většinou zaměřuje na klíčové faktory úspěchu. Pro 

lepší provedení analýzy slouží tzv. 7S model, který byl vymyšlen poradenskou firmou 

McKinsey v roce 1980. Použitím modelu 7S se sledují jednotlivé dílčí faktory úspěchu 

holisticky, tj. celistvě, včetně vazeb mezi nimi a vzájemného působení. (Keřkovský, Vykypěl, 

2006, s. 90) 
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Obrázek 3: 7S model 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Model 7S je pojmenován podle sedmi faktorů, jejichž názvy začínají v anglickém jazyce 

písmenem S. V češtině pro ně máme víceméně adekvátní označení, jež rovněž začínají 

písmenem S. Jsou to: 

• strategie (z angl. Strategy) – definice cílů a způsobu jejich dosažení; 

• struktura (z angl. Structure) – organizační struktura, sdílení informací, kontrolní 

mechanismy; 

• systémy (z angl. Systems) – prostředky a procesy určené pro řízení společnosti; 

• styl (z angl. Style) – způsob řešení problémů; 

• skupina (z angl. Staff) – zaměstnanci, jejich vztahy, motivace, loajalita, funkce; 

• schopnosti (z angl. Skills) – profesní dovednosti zaměstnanců; 
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• sdílené hodnoty (z angl. Shared Values) – ideje a vize společnosti. (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006, s. 90 – 92) 

3.7.4 SWOT analýza 

Poslední část analýzy podniku tvoří SWOT analýza, která na základě SLEPTE analýzy, 

Porterova modelu konkurenčního prostředí a analýzy dle modelu 7S sestaví matici silných 

Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek, jakožto výstup analýzy vnitřního prostředí 

podniku, a příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), jakožto výstup analýzy vnějšího 

prostředí podniku. 

 

Obrázek 4: SWOT matice 

Zdroj: Wikipedia.org 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry je podnik schopen se vyrovnat se 

změnami v prostředí s ohledem na své stávající strategie a svá silná a slabá místa. 

SWOT analýza sestává z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Analýza OT 

je analýzou vyplývající z vnějšího prostředí, a to jak makroprostředí (faktory politicko-právní, 

ekonomické, sociálně-kulturní, technologické, environmentální), tak i mikroprostředí 

(zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Analýza SW je analýzou vnitřního 

prostředí podniku (cíle, systémy, procedury, materiální prostředí, firemní kultura, firemní 

zdroje, organizační struktura, kvalita managementu atp.) (Jakubíková, 2008, s. 103) 
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SWOT analýza slouží jako cenný zdroj informací pro stanovení strategie podniku. Strategie 

by měla být navržena tak, aby byly eliminovány slabé stránky a hrozby a současně aby byly 

využity příležitosti, které se firmě naskytují. 

 

Obrázek 5: Schéma strategií SWOT 

Zdroj: HÁLEK, V. 2016 Dostupné z: http://halek.info/www/prezentace/management-
cviceni3/obrazky/kombinace_ctyr_slozek_strategie.png 

 

Doležal uvádí čtyři strategie plynoucí ze SWOT analýzy. 

• SO strategie – cílem strategie je využití silných stránek k dosažení možných 

příležitostí, a tím získání konkurenční výhody. 

• WO strategie – cílem strategie je překonat slabé stránky za přispění proměněných 

příležitostí podniku. 

• ST strategie – cílem strategie je využít silné stránky pro eliminaci nebo omezení 

hrozeb. 

• WT strategie – cílem strategie je zmenšit náklady na nejnižší možnou úroveň a čelit 

hrozbám. (Doležal, 2012, s. 104) 
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4  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

4.1 INFORMACE O PODNIKU 

4.1.1 Základní charakteristiky 

Název: TIZZI KM spol. s r.o. 

Sídlo: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 

Datum vzniku: 30. 6. 2014 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

• Pohostinství 

• Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 

• Destilace, rektifikace a míchání lihovin 

• Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

• Maloobchod, kromě motorových vozidel 

• Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

• Účetnické a auditorské činnosti; daňová poradenství 

Vedení společnosti: Jednatel a společník 

Logo společnosti: 

 

Obrázek 6: logo společnosti 

Zdroj: databáze obrázků společnosti 



41 

 

4.1.2 Popis společnosti 

TIZZI KM spol. s r.o. je velmi mladou společností, která vznikla teprve v polovině roku 2014. 

Samotná cukrárna otevřela poprvé dne 19. 8. 2011 tehdy ještě v rámci TIZZI spol. s r.o., což 

je společnost, která se věnuje převážně dotačnímu poradenství. V rámci diverzifikace své 

činnosti majitel společnosti vybudoval za pomoci přátel prostory pro provoz cukrárny  

a kavárny, která získala název Tizzi cukrárna & kavárna. Cukrárna zpočátku využívala 

dodávky cukrovinek a cukrářských výrobků z cukrárny a pekárny ve Zdounkách. Z důvodu 

nefunkční spolupráce se zdouneckou cukrárnou a pekárnou se investor po třech letech rozhodl 

vybudovat vlastní pekárnu v Kroměříži. Právě tehdy byla zapsána společnost TIZZI KM spol. 

s r.o. (dále jen Tizzi), která má nyní dvě provozovny. První provozovnou je cukrárna  

a kavárna, druhou provozovnou je pekárna. Obě provozovny jsou od sebe vzdáleny přibližně 

1,5 km. 

Tizzi tak zajišťuje výrobu a maloobchodní prodej veškerého cukrářského sortimentu, který se 

vyrábí ve vlastní pekárně. Produkt, který společnost nabízela, se v roce 2011 lišil od produktů 

nabízených konkurenčními cukrárnami. V Kroměříži bylo v cukrárnách možné zakoupit 

tradiční cukroví, jako jsou větrníky, špičky, laskonky atp. Tizzi se rozhodla vydat jiným 

směrem. Nabízela jemné italské řezy, panna cotty a velmi omezeně i zmíněné drobné cukroví 

nabízené kteroukoli jinou cukrárnou v Kroměříži. Od zprovoznění pekárny se Tizzi 

specializuje zejména na výrobu zakázkových dortů a tematické balíčky vhodné pro 

Velikonoce, Vánoce, Valentýna atp. 

Svůj počáteční úspěch cukrárna zaznamenala také díky nabídce kvalitní italské kávy  

a míchaných nápojů. Tizzi nabízí jako jediný podnik v okruhu 20 kilometrů kávu značky 

Tonino Lamborghini. Tato prémiová káva láká klientelu od dob samotného založení cukrárny 

k opakovaným návštěvám. 

Aktuálně probíhají jednání o pronájmu obou provozoven (jak cukrárny, tak pekárny) novému 

majiteli, který pod jiným názvem bude pokračovat v původní činnosti TIZZI KM spol. s r.o. 

4.1.3 Zaměstnanci 

Společnost má šest zaměstnanců. Zaměstnanci vykonávají následující činnosti: 

• Provozní manažer – zajišťování chodu společnosti, komunikace s dodavateli, závoz 

produktů; 
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• Obsluha – péče o zákazníky, úklid prostor; 

• Pekařky – výroba veškerého cukrářského sortimentu; 

• Účetní – fakturace a vedení účetnictví. 

V období letních měsíců v podniku pracují i brigádníci, kteří pomáhají s obsluhou,  

ale i výrobou cukrářského sortimentu. 

4.2 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ PODNIKU 

4.2.1 SLEPTE analýza 

Sociální faktory 

Sociální faktory patří v rámci SLEPTE analýzy k nejvýznamnějším. Velkou roli hraje 

především složení obyvatelstva, pohlaví, zájmy, způsob trávení volného času a životní úroveň 

obyvatel. 

Cílovými zákazníky jsou matky s dětmi do 15 let, učitelé a učitelky, místní obyvatelstvo 

z přilehlých sídlišť a důchodci. 

Tabulka 2: Věkové složení obyvatelstva města Kroměříž 

Počet obyvatel Kroměříže Z toho 0-14 Z toho 15-34 Z toho 35-59 Z toho starší 60 let 
29035 4115 6723 10396 7801 

Zdroj: czso.cz, vlastní zpracování 

Dle Českého statistického úřadu žije v Kroměříži 47,4 % mužů a 52,6 % žen. Dle 

dotazníkového šetření, prováděného vedením Tizzi, navštěvuje cukrárnu 72,3 % žen. 

Životní úroveň obyvatelstva je velice dobrá. Obyvatelé žijí v okresním městě s veškerou 

sociální a technickou vybaveností a v čistém životním prostředí. 

Cílová skupina obyvatelstva tráví svůj volný čas v parcích, případně v kavárnách či 

venkovních bufetech, je-li příznivé počasí. 

Legislativní faktory 

Všechny podniky v České republice musí dodržovat nejen platné zákony, které se dotýkají 

samotného podnikání a hygienických norem, ale také zákoník práce, zákon  

o účetnictví, daňové zákony atp. Provozu cukrárny a kavárny i pekárny se dotýkají následující 

zákony a vyhlášky: 
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• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

• vyhláška č. 500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví – pro podnikatele 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

• vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, 

• nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin. 

Obchodní zákoník upravuje podmínky podnikání společnosti. Živnostenský zákon upravuje 

jednotlivé druhy živnosti. Činnost cukrárny a kavárny je živnost volná – velkoobchod  

a maloobchod, a činnost pekárny se řadí k živnostem řemeslným, konkrétně pekařství  

a cukrářství. 

Je nezbytné prohlubovat znalosti daňových předpisů zejména z důvodu častých změn 

v legislativě. Je třeba sledovat zejména sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). DPH má 

aktuálně základní sazbu na úrovni 21 % a sníženou na úrovni 15 %. Sazba daně z příjmů 

právnických osob je na úrovni 19 %. 

Velmi důležité je sledovat a dodržovat předpisy týkající se požadavků na hygienu a jakost 

potravin. Podniky typu cukráren, kaváren a pekáren kontroluje primárně Česká obchodní 

inspekce (ČOI), která zkoumá především poctivost podnikatele: zda dodržuje normy 

(kupříkladu míru nalévaných alkoholických nápojů), zda jsou marže přiměřené, ale všímá si 

také formální stránky ceníků a řádného označení a názvů výrobků a produktů. Dalším 

subjektem, který může podniky kontrolovat, je Kontrolní hygienická stanice (KHS).  

Ta kontroluje zejména čistotu provozoven a sleduje, zda má podnikatel oprávnění tu kterou 

činnost v provozovnách provádět. Česká potravinářská inspekce (ČPI) kontroluje, zda má 

podnik všechny potřebné místnosti, jako jsou oddělené toalety pro personál a návštěvníky, 

převlékací místnost, místnost pro přípravu a skladování potravin, a také kontroluje, jak podnik 

nakládá s odpadem a zda jej třídí. 

Podniky, jako jsou cukrárny, musí mít sepsány zásady HACCP a tyto zásady musí dodržovat. 

Jedná se o systém preventivních opatření, který slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti 
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potravin během všech činností souvisejících s výrobou. HACCP řeší zpracování výrobků, 

jejich skladování, přepravu, manipulaci s nimi a prodej konečnému spotřebiteli. Hlavním 

účelem HACCP je prozkoumání celého sortimentu používaných surovin a všech činností 

přípravy jednotlivých výrobků nabízených v provozovnách. Cílem je nalezení potenciálního 

nebezpečí, které při přípravě hrozí, a také stanovení opatření, která předcházejí tomuto 

případnému nebezpečí. (HACCP, 2009, dostupné z: http://haccp.webnode.cz/co-je-to-haccp/) 

Ekonomické faktory 

Mezi nejvýznamnější ekonomické faktory patří zejména míra nezaměstnanosti, výše inflace  

a hrubý domácí produkt, který pro potřeby této práce nahradíme průměrnou hrubou mzdou. 

Dle Českého statistického úřadu se obecná míra nezaměstnanosti v České republice  

ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 rovnala 4,5 %. Ve stejném období se míra nezaměstnanosti ve 

městě Kroměříž rovnala 7,0 %, což je o 2,5 % více než činí celorepublikový průměr. 

Míra inflace byla v meziročním vyjádření v České republice ke čtvrtému čtvrtletí 2015 

stanovena na 0,3 %. (czso.cz) 

Průměrná mzda byla v České republice ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 rostoucí nominálně  

o 3,9 % a reálně o 3,8 %. Průměrná hrubá mzda se v ČR ustálila na úrovni 28 152 Kč. 

Politické faktory 

Současná politická situace v České republice se jeví jako stabilní. Vláda je funkční a daří se jí 

prosazovat své plány. Největší ambice má ministerstvo financí, které se snaží snížit státní 

deficit tím, že vyhledává nedokonalosti zejména v šedé a černé ekonomice. S tím souvisí  

i snaha o zlepšení či zprůhlednění podnikání všech podnikatelských subjektů prostřednictvím 

systému EET (Elektronická evidence tržeb). Podnikatelské subjekty budou dle zákona 

č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb povinny integrovat tento systém, který slouží jako 

komunikátor podnikatelských subjektů s finanční správou. Ta bude schopna jednoduše 

kontrolovat podnikatelské subjekty a pouze u těch subjektů, u kterých se projeví nějaké 

finanční nesrovnalosti, budou prováděny důkladnější kontroly. 

Dalšími aktivitami, kterými se vláda prezentuje, jsou akce zaměřené na kvalitu dovážených 

surovin a potravin ze zahraničí a kvalitu nabízeného potravinářského sortimentu  

u tuzemských výrobců a poskytovatelů. 
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Technologické faktory 

Technologické faktory mají význam u výrobních podniků. Zde je třeba sledovat moderní 

technologie, obnovovat strojní vybavení a inovovat výrobní procesy, aby mohl podnik co 

nejkvalitněji a nejrychleji uspokojit poptávku po svých výrobcích, ale také aby udržoval svou 

konkurenceschopnost.  

V cukrárně a kavárně, které tvoří jednu provozovnu společnosti, je důležité, aby zde byly 

kvalitní spotřebiče, jako jsou chladničky, mixéry, šlehačkovač, frapovač a kávovar. Zejména 

kávovar je pro kavárnu klíčovou technologií. Zde jde o kvalitu a rychlost výroby kávy. 

V případě pekárny, která tvoří druhou provozovnu společnosti, jsou důležité zamrazovací 

stroje tzv. shockery, další chladničky, mixéry na těsto, převalovačky na trubičky a nástroje na 

zdobení cukroví a dortů. Jak vyplývá z kapitol 5.2.3 a 5.2.4, jsou některé z uvedených 

technologií důležité do té míry, že jejich porucha představuje vznik některých z významných 

rizik v rámci hodnocení rizik zkoumaného procesu.   

Ekologické faktory 

Ekologie je v současné společnosti stále aktuálnější a diskutovanější téma. Lidstvo si začalo 

všímat určitých změn, které jej do jisté míry omezují či ohrožují. Po vzoru vyspělých států, 

které se snaží o internalizaci svých externalit, se na ekologii zaměřují i velké nadnárodní 

společnosti. Vzniká tak přirozený tlak na obyvatele, prozatím zejména ve vyspělých státech, 

aby se chovali ve vztahu k životnímu prostředí odpovědně, to znamená dle pravidel trvalé 

udržitelnosti, která vyžaduje takové chování, jež uspokojuje potřeby současných generací, 

aniž by jakkoli omezilo uspokojování potřeb generací budoucích. V České republice je kladen 

důraz především na třídění odpadu a šetrnou likvidaci nebezpečného odpadu, jako jsou 

kupříkladu tonerové barvy do tiskárny, vysloužilá spotřební elektronika, bateriové články atp. 

4.3 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ PODNIKU 

4.3.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterův model představuje pět konkurenčních sil. Jedná se o vyjednávací sílu odběratelů, 

vyjednávací sílu dodavatelů, rivalitu mezi existujícími podniky, ohrožení ze strany nových 

konkurentů a ohrožení ze strany substitutů. 
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Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé jsou v případě cukrárny a kavárny její zákazníci. Cílovými zákazníky jsou 

obyvatelé kroměřížských sídlišť, obyvatelé přilehlých satelitů, kteří chtějí pohodlně parkovat, 

což je jim v případě zázemí Tizzi umožněno, dále maminky s dětmi, pro které je 

v posuzované cukrárně a kavárně vytvořen dětský koutek, a učitelé a žáci z přilehlých 

základních a středních škol.  

Jejich vyjednávací síla není ani vysoká, ani příliš nízká. Největší kupní sílu mají v Kroměříži 

turisté. Ti se ale do Tizzi většinou nedostanou, neboť cukrárna neleží na žádné z obvyklých 

turistických tras. Cukrárna se tedy spoléhá na místní obyvatelstvo. V Tizzi se řídí heslem 

„Náš zákazník, náš pán“, proto se snaží vyhovět jakémukoli přání svých zákazníků, neboť 

pozitivní reference a doporučení je nejlepší reklama. A toho se cukrárna snaží využívat. 

Celková spokojenost s konkrétní službou nebo produktem se odráží na celkové poptávce po 

této službě nebo produktu.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Na trhu existuje velké množství dodavatelů, ze kterých lze vybírat. Je třeba zdůraznit, že Tizzi 

má pro svůj provoz cukrárny a kavárny dodavatele stěžejních produktů v podobě vlastní 

pekárny, která tvoří druhou provozovnu. Ta potřebuje pro svou činnost zcela základní 

suroviny, jež lze zakoupit ve všech větších supermarketech. Jejich vyjednávací síla je nízká. 

Pekárna však peče italské řezy, pro které je zapotřebí zakoupit základní směsi, z nichž se řezy 

dělají. Tyto směsi nenabízí mnoho dodavatelů. Tizzi využívá společnost Almeco, se kterou si 

vybudovala od svého založení velmi dobré vztahy. Obě společnosti mají zájem na vzájemné 

spolupráci, proto vyjednávací síla tohoto dodavatele není ani vysoká, ani nízká. Pro kávu 

podávanou v cukrárně a kavárně má Tizzi výhradního dodavatele v podobě kávy Tonino 

Lamborghini. Ten má vyjednávací sílu vysokou, neboť pro cukrárnu je důležité, aby si 

zachovala tuto kávu vhledem k její kvalitě a zároveň i s ohledem na to, že Tizzi nabízí na 

Kroměřížsku tuto kávu jako jediná. Nealkoholické nápoje dováží do cukrárny společnost 

Maneo s.r.o. Vyjednávací síla této společnosti je nízká, protože kdykoli může být nahrazena 

jinou společností, jichž jsou v České republice desítky. Mimo to, vždy je možné sáhnout 

k řešení nákupu v Makru. Právě odtud Tizzi čerpá alkoholické nápoje pro přípravu koktejlů. 
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Rivalita mezi existujícími podniky 

Kroměříž je historické město plné kaváren. V historickém středu města můžeme najít desítku 

kaváren, a to jen na hlavní, centrem vedoucí trase – ulice Vodní, Velké náměstí, ulice 

Kovářská, Milíčovo náměstí. Najdeme zde také tři cukrárny, jeden koktejlový bar a velké 

množství restaurací. V centru rovněž bydlí minimálně dvě samoživitelky, které se živí 

pečením zakázkových dortů. Všechny tyto subjekty můžeme považovat za bezprostřední 

přímou konkurenci. Kroměříž je okresní město s 30 tisíci obyvateli, tedy poměrně velké  

a rozsáhlé. Tizzi se nachází na periferii historického středu města, kde tak velké množství 

přímých konkurentů nenajdeme. Tizzi na jednu stranu trpí tím, že je lokalizována mimo střed, 

tedy mimo běžné turistické trasy, na druhou stranu má ale příležitost zaměřit se na obyvatele 

kroměřížských sídlišť, v jejichž středu se cukrárna a kavárna jako jediná kamenná provozovna 

nachází.  

Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Možnost vzniku další cukrárny a kavárny v Kroměříži je vysoká. Historická Kroměříž svým 

prostředím a především atmosférou přímo vybízí návštěvníky k tomu, aby si ji vychutnali  

v některé z místních kaváren. Tizzi na periferii nedaleko největších kroměřížských sídlišť 

velmi pravděpodobně není ohrožena vznikem další cukrárny a kavárny. Kdyby však v oblasti 

některá nová cukrárna či kavárna vznikla, nastal by konkurenční boj o zákazníka. Tizzi se 

může pyšnit nejkvalitnější a nejlepší kávou nabízenou v Kroměříži (dle tamních médií), 

přičemž pro tuto kávu má provozovna v Kroměříži výhradní zastoupení. Během pětileté 

historie se již dostala do povědomí místních obyvatel z okolí, tedy lze předpokládat, že 

provoz nové cukrárny/kavárny by byl složitý. 

Ohrožení ze strany substitutů 

Substitutů nalezneme v Kroměříži mnoho. Substituty mohou nabízet jak potravinové řetězce, 

tak bary, restaurační a jiná pohostinská zařízení anebo krámky se zmrzlinou, kterých se 

zejména v období letních měsíců vyrojí rovněž velké množství. Nejbližší místo, kde je 

k nalezení spousta substitutů, je vzdálené pouze 100 metrů. Ve zmíněném hypermarketu je 

možné zakoupit dorty, zákusky, zmrzliny, sladké pečivo atp. V Kroměříži najdeme obchodní 

řetězce jako Tesco, Kaufland, 3x Albert, Billa, 2x Penny. Tizzi primárně nenabízí klasické 

cukroví typu špička, indiánek, laskonka atp. Soustředí se na výrobu zakázkových dortů, 

lehkých italských řezů a panna cott, čímž se odlišila jak od stávající konkurence, tak od 



48 

 

produktů, které můžeme označit jako substituty nabízené některým z výše uvedených 

subjektů. V Tizzi se kromě kávy připravují i míchané alkoholické a nealkoholické koktejly. 

Barů, ve kterých je možné dostat míchaný nápoj, není mnoho, ale v Kroměříži takové jsou.  

V Tizzi je důraz kladen na kvalitu, a proto se zde koktejly připravují z čerstvého ovoce a těch 

nejlepších surovin. 

4.4 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 

4.4.1 7S 

Analýza 7S se zaměřuje na zjištění situace uvnitř společnosti. Je tvořena sedmi dílčími částmi, 

které nejvýrazněji ovlivňují chod společnosti. 

Strategie 

Společnost se soustředí na výrobu zakázkových dortů. Z důvodu nedávné přístavby pekárny 

bude cílem společnosti tuto pekárnu využít. Je jisté, že výrobní kapacity pekárny převyšují 

nabídkové možnosti cukrárny a současně i poptávku kroměřížských zákazníků. Cílem 

společnosti je nalezení dalších odbytišť, např. cukráren v jiných městech, pro závoz řezů, 

zákusků, dortů, panna cott a dalších produktů. Cestou k tomuto cíli může být i služba 

cateringu. Je možné provádět cateringové služby na svatbách, firemních večírcích, velkých 

rodinných oslavách atp. 

Struktura společnosti 

Ve společnosti funguje demokratický způsob vedení, v jehož rámci provozní manažer udržuje 

morálku zaměstnanců a komunikuje s dodavateli. Provoznímu manažerovi se zodpovídá 

obsluha z provozovny cukrárny a pekařky z provozovny pekárny. Částečně mimo strukturu je 

účetní společnosti, která je zaměstnána pouze na částečný úvazek. Majitel společnosti nijak 

nezasahuje do podnikání. 

Systémy 

V cukrárně a kavárně je instalován pokladní systém A.W.I.S., který poskytuje veškeré 

přehledy: od stavu skladů, přes nabízený sortiment až po výpis všech stolů a aktuálních útrat 

na nich. Z tohoto systému je exportován obsah účetní, která jej dále zpracovává. Výstup si 

z něj může vytáhnout i provozní manažer, aby zjistil, jaké produkty v aktuálním měsíci byly 
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nejčastěji prodávány a jaké produkty naopak ne. Pomocí tohoto systému je možné uvedené 

údaje sledovat a poměrně pružně upravovat nabídku dle momentálních preferencí zákazníků.  

Mezi cukrárnou a pekárnou, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 1,5 kilometru, probíhá 

komunikace prostřednictvím telefonu, případně e-mailu. 

Se zákazníky komunikuje společnost prostřednictvím facebookové stránky, kde má Tizzi 

založený profil. 

Účetní pracuje v účetním systému POHODA, pro který získává data ze systému A.W.I.S., 

jenž je napojen jak na internet, tak na tiskárnu a je možné si výstup zaslat v uzavřeném 

souboru přímo pro čtení programem POHODA, nebo v pdf či jiném formátu na e-mail, 

případně jej vytisknout a odnést z cukrárny fyzicky.  

Styl řízení 

S ohledem na velikost společnosti, která má pouze šest zaměstnanců, se zde nevyskytují 

zásadní komunikační bariéry. Provozní manažer je přátelská osoba, která se ostatním 

zaměstnancům snaží vyjít ve všem vstříc, často za ně přebírá část směny a vypomáhá 

s obsluhou. Styl řízení je tedy demokratický. 

Spolupracovníci 

V současné době ve společnosti pracuje šest zaměstnanců. Provozní manažer, dvě pekařky, 

dvě prodavačky (obsluha cukrárny a kavárny) a účetní. Provoz cukrárny a kavárny je řízen 

střídáním krátkého a dlouhého týdne, v nichž se střídají dvě prodavačky. Provoz pekárny je 

standardně osmihodinový. Pracuje v něm hlavní pekařka a pomocná pekařka.  

Obsluha nepatří mezi klíčové zaměstnance ve smyslu znalostního managementu a nepodílí se 

na rozhodování o dalších aktivitách společnosti. Naproti tomu pekařky, ačkoli se nepodílejí na 

řízení společnosti, lze považovat za znalostní pracovníky, neboť vytvářejí hodnotu výrobou  

a zakázkovou výrobou. Jejich ztráta proto představuje pro podnik potenciální riziko, viz kap. 

5.2.3 a 5.2.4. 

Schopnosti 

Provozní manažer vede tým mladých lidí, komunikuje s dodavateli a vyjednává lepší 

podmínky vzájemné spolupráce.  
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Obsluha absolvovala několik kurzů, jako je barmanský kurz pro přípravu koktejlových 

nápojů, baristický kurz pro přípravu káv, kurz komunikace a chování pro lepší péči  

o zákazníka, IT kurz pro dokonalou práci a správu pokladního systému a v případě jedné 

z prodavaček také správu facebookových stránek společnosti.  

Pekařky občas navštěvují semináře modelování dortů a práce s novými technologiemi  

a cukrářskými a cukrovinkářskými pomůckami, aby byly schopny tyto technologie přivést  

i do podnikání a připravovat rychleji a lépe produkty, které jsou nabízeny v cukrárně.  

Účetní se každoročně přeškoluje v účetních systémech a novinkách ze zákona o účetnictví  

a prováděcí vyhlášky číslo 500 k zákonu o účetnictví. 

Sdílené hodnoty 

Již výzdoba a styl vybavení prostor cukrárny a kavárny svědčí o tom, že zákazník se zde má 

cítit dobře a důležitě. Přesně na to je také kladen důraz. Zejména pak obsluhující personál je 

veden k tomu, aby se choval uctivě až přátelsky, musí být vždy čistě a slušně oděn a obut  

a veškeré vystupování má být na vysoké úrovni jak z hlediska etiky, tak i v rámci etikety, 

neboť se realizuje v prostředí pohostinství. Celá společnost pak chce působit mladým  

a flexibilním dojmem. Zejména pro obsluhu je motivující zisk zpropitného, které často tvoří  

i 30 % denní mzdy.  

4.5 SWOT ANALÝZA PODNIKU 

Na základě výše uvedených analýz provedeme SWOT analýzu podniku. Zaměříme se tedy na 

vnitřní prostředí podniku, ze kterého vzejdou silné a slabé stránky, a také na vnější prostředí 

podniku, ze kterého vzejdou příležitosti a hrozby.  

Tabulka 3: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
 - Jediný podnik se zimní zahrádkou  - Malá variabilita pečených zákusků 

 - Dětský koutek pro děti  - Vzdálený mezisklad 

 - Bezbariérový přístup a čistý a příjemný interiér  - Horké klima v provozovně v letním období 

 - Široká nabídka a kvalita potravin  - Nedostatečný marketing 

 - Vlastní pekárna  - Vysoké energetické náklady 

 - Parkoviště  - Absence studené kuchyně 

 - Kvalifikovaný personál  - Kapacita míst 

 - Nekuřácké prostředí  - Absence webových stránek 

 - Moderní strojové vybavení  - Nepříliš sofistikovaný informační systém 
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 - Volná hifi   

 - Klimatizace   

Příležitosti Hrozby 

 - Zájem zákazníků o doprovodné cateringové služby  - Nezájem ze strany zákazníků 

 - Zájem dalších provozoven o vyráběný sortiment  - Zdražující se energetické služby a výpadky dodávek 

 - Zvýšení komunikační úrovně se zákazníky  - Vstup nových konkurentů 

 - Zájem zákazníků o doplňkové služby  - Legislativní změny 

 - Zavedení lepšího informačního systému  - Změna preferencí obyvatel 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5.1 Silné stránky 

Vzhled podniku 

Již v době rozhodování o podobě podniku před jeho vznikem, bylo cílem vybudovat takové 

prostory, které svým vzhledem budou ve srovnání s kroměřížskými restauračními zařízeními 

a kavárnami netradiční. Byl vytvořen příjemný a světlý interiér a přistavěna zimní zahrádka 

s posezením.  

Taková zimní zahrádka se v Kroměříži do té doby nenacházela a ani nyní, po pěti letech 

působení podniku na trhu, se žádná podobná v Kroměříži nenachází. Důvodem je lokace 

většiny kaváren a cukráren do centra města, kde by takovou stavbu památkový ústav 

nepovolil. 

Dětský koutek 

Cukrárnu navštěvují přes den hojně matky s dětmi. Jsou také jednou z cílových skupin 

cukrárny. Proto je zde k dispozici dětský koutek s kobercem a skříň s hračkami, aby se děti 

zabavily a maminky si mohly vypít kávu, případně popovídat s jinými maminkami. 

Parkoviště 

Bezesporu velmi silnou stránkou cukrárny je dostupné parkoviště. Jak již bylo zmíněno, 

konkurence je situována v centru města a tam je parkování nejen složitější, ale navíc  

i placené. Tizzi vznikla v místech bývalých sladoven, kde byl postaven polyfunkční dům 

s komerčními prostorami a parkovacími místy mezi domem a přilehlou ulicí. K Tizzi patří 

deset parkovacích míst. V případě, že by byla tato místa zaplněná, je možné využít parkování 
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před hypermarketem Albert, který je vzdálen 100 metrů. Z parkoviště pak stačí projít 

podchodem skrz polyfunkční dům a zákazníci stojí před cukrárnou. 

Klimatizace 

Klimatizace je umístěna jak v interiéru cukrárny, tak i v zimní zahrádce. Je to klimatizace, 

která v létě chladí a v zimě je jí možné přitopit. Zejména v letních měsících pomáhá vytvořit 

příjemné prostředí lahodící nejen oku, ale také tělu. 

4.5.2 Slabé stránky 

Malá variabilita zákusků 

Obecně lze říci, že od založení podniku v roce 2011 se produkt cukrárny příliš nezměnil. 

Ačkoli vznikly nové příchutě italských řezů a panna cott, nejde o takovou produktovou 

diferenciaci, aby stávající zákazníci zůstali motivovaní k dalším návštěvám a zkoušení 

nových zákusků, které mohou mít jiný tvar, zcela jinou chuť či jinou konzistenci. 

Vzdálený mezisklad 

Jednou ze slabých stránek cukrárny je její podlahová plocha, neboť zázemí pro zaměstnance 

je velmi malé. Proto se tam vešla jen toaleta, malá skříň pro ošacení, chodbička sloužící jako 

převlékárna a zároveň jako jediný možný prostor pro umístění ledničky pro zásobu ovoce, 

vína, případně dalších zákusků. Nic dalšího se do zaměstnaneckého zázemí nevejde. Je tedy 

nezbytné, aby další skladové položky, jako jsou nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, 

vína atp. byly skladovány na jiném místě. Sklad v prostorách polyfunkčního domu dělí od 

cukrárny právě parkoviště, je tedy vzdálen cca 50 metrů. Pokud v pracovní době půjde 

zaměstnanec do meziskladu, což je mnohdy třeba, musí zamknout cukrárnu, a to velmi často 

nelze. 

Nedostatečný marketing 

Cukrárna se od počátku potýká s nedostatečnou aktivitou v oblasti marketingu. Nevlastní 

webové stránky. Spravuje pouze svůj facebookový profil. Zpočátku, krátce po otevření 

cukrárny, byly provedeny dvě letákové akce v okolí a k hlavní silnici poblíž cukrárny byly 

umístěny 2 bannery upozorňující kolemjdoucí a řidiče kolem projíždějících aut na nově 
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vzniklou cukrárnu a kavárnu. Bannery cukrárně vydržely dva roky, letákové akce se již 

neopakovaly. Cukrárna v podstatě spoléhá na to, že její stávající zákazníci přivedou nové 

klienty sami, a na svou dobrou pověst. Nové vedení by v této oblasti mohlo být aktivnější, ale 

fakt, že postrádá v oblasti marketingu potřebné zkušenosti, se promítne v páté kapitole do 

analýzy rizik. 

Absence studené kuchyně 

Domníváme se, že i absence studené kuchyně je slabou stránkou podniku. Do jisté míry to 

souvisí s nevyhovujícími prostorami zázemí, tedy problémem s velikostí tohoto zázemí. 

Nebylo by možné zde připravovat sendviče či drobné občerstvení. Konkurence však studené  

a v některých případech i teplé kuchyně využívá. 

4.5.3 Příležitosti 

Zájem dalších provozoven o vyráběný sortiment  

Příležitostí pro podnik je distribuce vyráběných dortů, zákusků a cukrářských produktů i do 

dalších provozoven, které si vzájemně nekonkurují. Pekárna má výrobní kapacity, které 

převyšují koupěschopnost zákazníků Tizzi cukrárny a kavárny. 

Zájem zákazníků o doprovodné cateringové služby  

Potenciál vidíme i v distribuci výroby formou cateringových akcí, do kterých lze zařadit 

svatební hostiny, firemní večírky, rodinné oslavy atp. Touto cestou by se podniku mohlo 

podařit vynést svůj produkt mimo stěny cukrárny a kavárny, kde se doposud prodává, čímž se 

rozšíří odbyt a mohla by se zvýšit i celková výroba až do výše kapacit pekárny. 

Zavedení lepšího informačního systému (IS) 

Lepší efektivity práce se zakázkami a lepší komunikace mezi oběma provozovnami by mohlo 

být dosaženo užitím jiného informačního systému. V současné době spolu provozovny 

komunikují prostřednictvím telefonu a e-mailového spojení. Zavedením informačního 

systému by se urychlil komunikační proces mezi provozovnami, ale i ve vztahu B2C, tedy 

mezi podnikem a zákazníkem, snížila by se chybovost a zvýšila profesionalita podnikání. 

 



54 

 

Zvýšení komunikační úrovně se zákazníky  

Slabou stránkou podniku je absence webových stránek. Příležitostí je zlepšení komunikace  

a zvýšení komunikační úrovně se zákazníky prostřednictvím webových stránek, které je 

možné s nízkými pořizovacími náklady vytvořit. Pomocí webových stránek může podnik cílit 

na potenciální klienty, prezentovat své produkty a nabízet své služby. 

4.5.4 Hrozby 

Nezájem ze strany zákazníků 

Vzhledem k tomu, že cukrárna není umístěna do středu města s největší fluktuací turistů, je na 

místě potencionální hrozba nezájmu ze strany zákazníků. Místní obyvatele z přilehlých sídlišť 

může přestat bavit navštěvovat stále stejný podnik s neměnnou nabídkou a budou vyhledávat 

alternativní řešení. 

Zdražující energie a výpadky dodávek 

S ohledem na vysoké náklady zejména elektrické energie je pro podnik cena těchto služeb 

zásadní. Další zvyšování cen doprovázené odlivem zákazníků zapříčiní ekonomickou 

nestabilitu podniku. Vážnou hrozbou pro podnik je i dlouhodobý výpadek dodávky elektrické 

energie, neboť bez ní by cukrárna nemohla být v provozu a veškerý sortiment by 

v nefungujících chladicích boxech podlehl zkáze. 

Vstup nových konkurentů 

Ačkoli je to nepravděpodobné, může v blízkém okolí vzniknout konkurence, která minimálně 

v prvních měsících svého provozu bude silným soupeřem v boji o zákazníka. 

Změna preferencí obyvatel 

Lidé čím dál častěji dbají na svůj životní styl. Příliš mnoho sladkého jídla není zdravé. 

Preference se mohou změnit velmi snadno a z cukráren se stanou první místa, kam takoví 

zákazníci přestanou chodit.  
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5  ANALÝZA RIZIK 

5.1 POPIS ANALYZOVANÉHO PROCESU 

Investor a majitel Cukrárny a kavárny Tizzi, který je současně majitelem pekárny, jež vyrábí 

pro cukrárnu zákusky a dorty, se rozhodl oba provozy pronajmout. Jeho požadavek je, aby 

nájemník založil novou firmu a provozoval cukrárnu a pekárnu pod novým označením. 

Nejprve byla cukrárna nabídnuta současné provozní manažerce, ta však po čase zvažování 

nabídky tuto příležitost odmítla z osobních důvodů. Velmi pravděpodobně si do nájmu obě 

provozovny vezme jedna ze zaměstnankyň. 

Následující podkapitola vytyčí jednotlivé fáze procesu, které bude budoucí majitel nově 

vzniklé firmy podstupovat. 

5.1.1 Fáze analyzovaného procesu 

Jedná se o proces převodu veškerých povinností a kompetencí spojených s řízením dvou 

provozů z jednoho existujícího subjektu na druhý nově vznikající. Z toho důvodu byly 

definovány jednotlivé fáze, kterými bude nový majitel procházet. Rozdělení na jednotlivé fáze 

proběhlo na základě konzultace se zaměstnankyní, která by se měla stát majitelkou nově 

vzniklé firmy, jež bude využívat prostor současné cukrárny a pekárny formou nájmu. 

Rozdělení celého procesu na dílčí fáze pomůže k jednoznačnějšímu a snazšímu průběhu 

identifikace rizik. Každá z dílčích fází má své číselné označení, pod kterým bude vystupovat 

v průběhu celé analýzy. 

Tabulka 4: Fáze realizace procesu 

Číslo Popis fáze 
1 Založení nové firmy 
2 Přepracování marketingové strategie 
3 Zajištění provozu 
4 Zajištění dodavatelsko-odběratelských vztahů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.2 PFMEA 

V této kapitole bude provedena analýza rizik za pomoci metody PFMEA, což je modifikace 

velmi často užívané metody. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) existuje v mnoha 



56 

 

proměnách. Písmeno P předcházející zbytku názvu metody znamená proces z anglického 

„process“. V první části budou identifikována rizika v jednotlivých fázích procesu. Dále 

budou v druhé části zjišťovány příčiny vzniku těchto možných rizik a důsledky, které mohou 

nastat v případě, že bude riziko aktivováno. Třetí část se bude věnovat kvantitativnímu 

hodnocení všech zjištěných rizik na základě nebezpečí, pravděpodobnosti výskytu  

a zjistitelnosti. Závěrečná čtvrtá část se bude věnovat nejzávažnějším rizikům, u kterých vyšlo 

nejvyšší číslo RPN (Risk Priority Number). U těchto rizik budou navržena opatření, která by 

měla snížit jejich bodové ohodnocení, a tedy i jejich vliv na podnik samotný. 

5.2.1 Identifikace jednotlivých rizik 

V jednotlivých fázích sledovaného procesu se mohou vyskytnout nejrůznější rizika a mohou 

mít neblahý vliv na podnik. Každou fázi jsme pro přehlednost analyzovali zvlášť a rizika 

oddělili dle čísel fáze z tabulky číslo 4. 

 První fáze – Založení nové firmy 

• Absence finančních zdrojů 

• Nevhodný název podniku 

• Nevhodně zvolená forma podnikání 

• Neudělení povolení živnostenského úřadu 

• Nenalezení vhodného odpovědného vedoucího provozu 

• Neochota stávajících zaměstnanců spolupracovat pod novým vedením 

• Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců 

• Vysoká cena za rekvalifikaci a školení nových zaměstnanců 

 Druhá fáze – Zpracování marketingové strategie a marketing 

• Porušení autorských práv jiných společností 

• Neprofesionální logotyp 

• Příliš vysoké náklady na propagaci staronové společnosti 

• Nevhodně zvolené komunikační kanály 

• Nevhodně zvolená cena produktů 

• Nedostatečná propagace sortimentu 

• Chybně zvolená cílová skupina 
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Třetí fáze – Zajištění provozu 

• Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců či pekařek 

• Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek 

• Nalezení nedostatků hygienickou stanicí 

• Nedodržování zákonů, předpisů, nařízení 

• Pozdní reakce na změny zákonů a předpisů 

• Současní odběratelé přestanou odebírat sortiment 

• Současní dodavatelé zvýší ceny dodávaných surovin 

• Odběr zboží neakreditovaných dodavatelů 

• Poruchy výrobních zařízení 

• Poruchy chladicích boxů 

• Porouchání automobilu s chladicím boxem 

• Výpadek elektrické energie 

• Vyloupení provozovny 

• Vyloupení skladových prostor 

• Vytopení provozovny 

• Vytopení skladových prostor 

• Prodej zkažených zákusků 

• Nezajištění dostatečně velkých zásob 

• Zajištění příliš velkých zásob 

• Nevhodně zvolený doplňkový sortiment 

• Nedostatek finančních prostředků na mzdy 

 Čtvrtá fáze – Zajištění dodavatelsko-odběratelských vztahů 

• Příliš drazí dodavatelé 

• Dodavatelé se sníženou kvalitou zboží 

• Neochota či nemožnost dodávat 

5.2.2 Analýza příčin identifikovaných rizik 

Správná identifikace příčin, na základě kterých se mohou zjištěná rizika aktivovat, pomůže 

jednotlivá rizika minimalizovat. Rizika znázorňujeme pomocí tabulky a dělíme je dle výše 

uvedených fází označených číslem, viz tabulka číslo 4. 



58 

 

Tabulka 5: Tabulka rizik a příčin jejich vzniku 

Fáze 
procesu 

Riziko Příčina 

1 

Absence finančních zdrojů Vyčerpání volných peněžních prostředků / 
Neschválení úvěru 

Nevhodný název podniku Nezkušenost a nízká kreativita 

Nevhodně zvolená forma podnikání Nezkušenost 

Neudělení povolení živnostenského 
úřadu 

Nedodržení všech náležitostí / Zápis v 
trestním rejstříku 

Nenalezení vhodného odpovědného 
vedoucího provozu 

Absence potřebného vzdělání či potřebné 
praxe 

Neochota stávajících zaměstnanců 
spolupracovat pod novým vedením 

Nedobré vztahy na pracovišti 

Zaměstnání nekvalifikovaných 
zaměstnanců 

Nevhodní kandidáti na volná pracovní místa 

Vysoká cena za rekvalifikaci a školení 
nových zaměstnanců 

Potřeba velkého množství kurzů 

2 

Porušení autorských práv jiných 
společností 

Značná inspirace v grafickém návrhu 
logotypu 

Neprofesionální logotyp Zadání zakázky neodborníkovi 

Příliš vysoké náklady na propagaci 
staronové společnosti 

Nepochopení stávající klientely, že se pro ně 
v podstatě nic nemění 

Nevhodně zvolené komunikační kanály Nezkušenost 

Nevhodně zvolená cena produktů Nezkušenost 

Nedostatečná propagace sortimentu Chybně zvolené priority v propagaci 

Chybně zvolená cílová skupina Nezkušenost 

3 

Riziko mateřské dovolené klíčových 
zaměstnanců nebo pekařek 

Zaměstnávání žen ve věku pravděpodobného 
mateřství 

Riziko dlouhodobé pracovní 
neschopnosti pekařek 

Pracovní úraz 

Nedodržování hygienických norem Neznalost 

Nedodržení zákonů, předpisů, nařízení Neznalost 

Pozdní reakce na změny zákonů a 
předpisů 

Neznalost 

Současní odběratelé přestanou odebírat 
sortiment 

Neochota spolupracovat s novým vedením 

Současní dodavatelé zvýší ceny 
dodávaných surovin 

Neochota poskytnout stávající slevu 
"novému" subjektu 

Odběr zboží neakreditovaných 
dodavatelů 

Nevědomost 

Poruchy výrobních zařízení Špatný technický stav 

Poruchy chladicích boxů Špatný technický stav 

Porouchání automobilu s chladicím 
boxem 

Špatný technický stav 

Výpadek elektrické energie Výpadek sítě v okolí 

Vyloupení provozovny Špatné zabezpečení 

Vyloupení skladových prostor Špatné zabezpečení 

Vytopení provozovny Nepřízeň počasí 

Vytopení skladových prostor Nepřízeň počasí 

Prodej zkažených zákusků Špatná kontrola data výroby 
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Nezajištění dostatečně velkých zásob Chybějící finance 

Zajištění příliš velkých zásob Nezkušenost 

Nevhodně zvolený doplňkový sortiment Špatný odhad preferencí zákazníků 

Nedostatek finančních prostředků na 
mzdy 

Špatná kalkulace výdajů a výnosů 

4 

Příliš drazí dodavatelé Snaha o vysoce kvalitní vstupní sortiment 

Dodavatelé se sníženou kvalitou zboží Mají levnější vstupní sortiment 

Neochota či nemožnost dodávat Dodavatelé mají v regionu exkluzivitu u 
konkurence 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě výše uvedené tabulky lze konstatovat, že nejvíce se na aktivaci rizik podílí lidský 

faktor. Konkrétně se jedná o nezkušenost, neznalost či nevědomost. Lidský faktor nelze 

z procesu vyloučit, avšak existují možnosti, jak využít jiných zdrojů znalostí, kupříkladu 

outsourcing těchto znalostí formou využití služeb pověřenějších odborníků. 

5.2.3 Analýza důsledků identifikovaných rizik 

V této podkapitole se zaměříme na důsledky rizik v případě, že se dané konkrétní riziko 

aktivuje. Pomocí takto zjištěných důsledků bude poté snazší identifikovat ta rizika, která 

v největší míře ohrožují úspěch celého procesu. Stejně jako v předchozí podkapitole, budou  

i zde rizika s důsledky znázorněna v tabulce. 

Tabulka 6: Tabulka rizik a jejich důsledků 

Fáze 
procesu 

Riziko Důsledek 

1 

Absence finančních zdrojů Neschopnost financování dalších 
podnikatelských aktivit 

Nevhodný název podniku Složitější propagace / Horší 
zapamatovatelnost 

Nevhodně zvolená forma podnikání Vyšší míra odpovědnosti a ručení majetkem 

Neudělení povolení živnostenského úřadu Nemožnost podnikání  

Nenalezení vhodného odpovědného 
vedoucího provozu 

Nemožnost podnikání  

Neochota stávajících zaměstnanců 
spolupracovat pod novým vedením 

Nutnost nalezení nových zaměstnanců 

Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců Zvýšená potřeba rekvalifikačních kurzů a 
školení 

Vysoká cena za rekvalifikaci a školení 
nových zaměstnanců 

Vyšší finanční náročnost podnikání 

2 

Porušení autorských práv jiných společností Sankce / Vyšší finanční náročnost podnikání 

Neprofesionální logotyp Složitější propagace / Horší 
zapamatovatelnost 

Příliš vysoké náklady na propagaci 
staronové společnosti 

Vyšší finanční náročnost podnikání 

Nevhodně zvolené komunikační kanály Nízká efektivita vynaložených prostředků 
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Nevhodně zvolená cena produktů Neochota kupujících kupovat 

Nedostatečná propagace sortimentu Nízká efektivita prodeje 

Chybně zvolená cílová skupina Nízká efektivita vynaložených prostředků 

3 

Riziko mateřské dovolené klíčových 
zaměstnanců nebo pekařek 

Problém se zvládáním zakázek 

Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti 
pekařek 

Problém se zvládáním zakázek 

Nedodržování hygienických norem Sankce / Vyšší finanční náročnost podnikání 

Nedodržení zákonů, předpisů, nařízení Sankce / Vyšší finanční náročnost podnikání 

Pozdní reakce na změny zákonů a předpisů Sankce / Vyšší finanční náročnost podnikání 

Současní odběratelé přestanou odebírat 
sortiment 

Nevyužití výrobních kapacit pekárny 

Současní dodavatelé zvýší ceny dodávaných 
surovin 

Vyšší finanční náročnost podnikání 

Odběr zboží neakreditovaných dodavatelů Sankce / Vyšší finanční náročnost podnikání 

Poruchy výrobních zařízení Vyšší finanční náročnost podnikání 

Poruchy chladicích boxů Vyšší finanční náročnost podnikání 

Porouchání automobilu s chladicím boxem Vyšší finanční náročnost podnikání 

Výpadek elektrické energie Nemožnost provozu a zkažení produktů 

Vyloupení provozovny Vyšší finanční náročnost podnikání 

Vyloupení skladových prostor Vyšší finanční náročnost podnikání 

Vytopení provozovny Nemožnost provozu a zvýšení nákladů 

Vytopení skladových prostor Likvidace dotčených zásob a zvýšení nákladů 

Prodej zkažených zákusků Konflikt s hygienickou stanicí a vystavení se 
právním důsledkům 

Nezajištění dostatečně velkých zásob Výpadek ve výrobě 

Zajištění příliš velkých zásob Suroviny se mohou zkazit 

Nevhodně zvolený doplňkový sortiment Nižší návštěvnost zákazníků 

Nedostatek finančních prostředků na mzdy Zaměstnanci dají výpověď 

4 

Příliš drazí dodavatelé Vyšší finanční náročnost podnikání 

Dodavatelé se sníženou kvalitou zboží Projeví se na konečné kvalitě nabízeného 
sortimentu 

Neochota či nemožnost dodávat Vynaložení úsilí k získání nových dodavatelů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že nejčastějšími důsledky jsou zvýšení finančních 

prostředků nutných k podnikání či zvýšení nákladů, které rovněž zvyšují potřebu finančních 

prostředků na podnikání. Tyto důsledky jsou nepřijatelné s ohledem na stabilitu podniku na 

trhu, proto bude nezbytné nalézt taková opatření, jež rizika sníží nebo zcela eliminují. 
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5.2.4 Hodnocení rizik 

Ohodnocování rizik provádíme kvantitativním způsobem, a to na základě tří parametrů. 

Těmito parametry budou závažnost následků (Z), pravděpodobnost výskytu (P)  

a odhalitelnost rizika (O). 

K samotnému hodnocení jednotlivých rizik poslouží bodová stupnice, která je uvedena 

v tabulce níže. Tato stupnice má pro větší přesnost svou verbální i numerickou variantu. Díky 

tomu lze každé riziko ohodnotit poměrně přesně.  

Pro ohodnocení zjištěných rizik byly stanoveny níže uvedené hodnoticí stupnice. 

Tabulka 7: Bodová stupnice závažnosti následků 

Závažnost následků (Z) Hodnocení 

Velmi vážná 10 

Vážná 9 

Středně vážná 8 
Vysoce významná 7 

Nadprůměrně významná 6 

Významná 5 

Málo významná 4 
Velmi málo významná 3 

Nevýznamná 2 

Žádná 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 8: Bodová stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika 

Pravděpodobnost výskytu (P) Hodnocení 

Jistá 10 

Velmi vysoká 9 
Středně vysoká 8 

Vysoká 7 

Nadprůměrná 6 
Průměrná 5 

Malá 4 

Velmi malá 3 

Spíše nepravděpodobná 2 
Nepravděpodobná 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 9: Bodová stupnice odhalitelnosti rizika 

Odhalitelnost rizika (O) Hodnocení 

Nemožná 10 

Velmi obtížná 9 

Obtížná 8 
Velmi malá 7 

Malá 6 

Průměrná 5 
Nadprůměrná 4 

Vysoká 3 

Velmi vysoká 2 

Téměř jistá 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Každé riziko je ovlivňováno třemi výše zmíněnými parametry, a proto jsme každé 

identifikované riziko v rámci všech tří parametrů obodovali. Jednotlivé bodové hodnoty 

parametrů se mezi sebou vynásobí, čímž získáme RPN (Risk Priority Number) index, který 

vyjadřuje míru rizika. Rizikům s vyšším RPN indexem bude věnována pozornost při tvorbě 

opatření snižující riziko. Výpočet RPN je následující: 

RPN = Z × P × O 

Průběh a výsledky hodnocení rizik jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 10: Tabulka rizik s RPN indexy 

Fáze 
procesu Riziko Z P O RPN 

1 

Absence finančních zdrojů 10 6 7 420 

Nevhodný název podniku 7 5 7 245 

Nevhodně zvolená forma podnikání 5 5 6 150 

Neudělení povolení živnostenského úřadu 10 5 3 150 
Nenalezení vhodného odpovědného vedoucího 
provozu 10 6 6 360 
Neochota stávajících zaměstnanců spolupracovat 
pod novým vedením 4 7 6 168 

Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců 7 8 8 448 
Vysoká cena za rekvalifikaci a školení nových 
zaměstnanců 6 7 6 252 

2 

Porušení autorských práv jiných společností 5 4 9 180 

Neprofesionální logotyp 5 5 7 175 
Příliš vysoké náklady na propagaci staronové 
společnosti 4 9 9 324 

Nevhodně zvolené komunikační kanály 9 8 8 576 

Nevhodně zvolená cena produktů 10 5 7 350 
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Nedostatečná propagace sortimentu 8 7 7 392 

Chybně zvolená cílová skupina 8 8 8 512 

3 

Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců 
nebo pekařek 10 10 10 1000 

Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek 10 7 8 560 

Nedodržování hygienických norem 6 4 5 120 

Nedodržení zákonů, předpisů, nařízení 6 5 5 150 

Pozdní reakce na změny zákonů a předpisů 6 5 5 150 

Současní odběratelé přestanou odebírat sortiment 6 5 7 210 

Současní dodavatelé zvýší ceny dodávaných surovin 7 6 6 252 

Odběr zboží neakreditovaných dodavatelů 7 4 4 112 

Poruchy výrobních zařízení 8 8 9 576 

Poruchy chladicích boxů 8 8 9 576 

Porouchání automobilu s chladicím boxem 7 7 9 441 

Výpadek elektrické energie 10 5 10 500 

Vyloupení provozovny 7 3 9 189 

Vyloupení skladových prostor 6 5 9 270 

Vytopení provozovny 7 6 8 336 

Vytopení skladových prostor 6 5 8 240 

Prodej zkažených zákusků 9 3 4 108 

Nezajištění dostatečně velkých zásob 6 5 7 210 

Zajištění příliš velkých zásob 4 4 7 112 

Nevhodně zvolený doplňkový sortiment 8 7 8 448 

Nedostatek finančních prostředků na mzdy 10 7 8 560 

4 
Příliš drazí dodavatelé 4 5 5 100 

Dodavatelé se sníženou kvalitou zboží 6 6 8 288 

Neochota či nemožnost dodávat 4 3 2 24 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hodnocení rizik znázorněného v tabulce vyplývá, že mezi rizika s největší závažností 

následků patří: 

• Absence finančních zdrojů 

• Neudělení povolení živnostenského úřadu 

• Nenalezení vhodného odpovědného vedoucího provozu 

• Nevhodně zvolená cena produktů 

• Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců nebo pekařek 

• Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek 

• Výpadek elektrické energie 

• Nedostatek finančních prostředků na mzdy 
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• Nevhodně zvolené komunikační kanály 

• Prodej zkažených zákusků 

Mezi rizika s nejvyšší mírou pravděpodobnosti výskytu patří: 

• Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců nebo pekařek 

• Příliš vysoké náklady na propagaci staronové společnosti 

• Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců 

• Nevhodně zvolené komunikační kanály 

• Chybně zvolená cílová skupina 

• Poruchy výrobních zařízení 

• Poruchy chladicích boxů 

Mezi nejproblematičtější rizika z hlediska jejich odhalení byla zjištěním zařazena následující: 

• Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců nebo pekařek 

• Výpadek elektrické energie 

• Porušení autorských práv jiných společností 

• Příliš vysoké náklady na propagaci staronové společnosti 

• Poruchy výrobních zařízení 

• Poruchy chladicích boxů 

• Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců 

• Nevhodně zvolené komunikační kanály 

• Chybně zvolená cílová skupina 

• Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek 

• Vytopení provozovny 

• Vytopení skladových prostor 

• Nevhodně zvolený doplňkový sortiment 

• Nedostatek finančních prostředků na mzdy 

• Dodavatelé se sníženou kvalitou zboží 

Na základě výše provedené analýzy bylo vytipováno dvanáct nejzásadnějších rizik (viz 

Tabulka 11), kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost v části návrhu opatření.  
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Tabulka 11: Nejvýznamnější rizika 

Fáze 
procesu Riziko RPN 

3 Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců 
nebo pekařek 1000 

2 Nevhodně zvolené komunikační kanály 576 
3 Poruchy výrobních zařízení 576 
3 Poruchy chladicích boxů 576 
3 Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek 560 
3 Nedostatek finančních prostředků na mzdy 560 
2 Chybně zvolená cílová skupina 512 
3 Výpadek elektrické energie 500 
1 Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců 448 
3 Nevhodně zvolený doplňkový sortiment 448 
3 Porouchání automobilu s chladicím boxem 441 
1 Absence finančních zdrojů 420 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že vyšší míra rizika se projevuje u identifikovaných rizik 

z fáze číslo tři, tedy fáze zajištění provozu. Zejména riziko mateřské dovolené klíčových 

zaměstnanců nebo pekařek je alarmující. Ze stejné fáze procesu lze z těchto nejvýznamnějších 

rizik zmínit také rizika poruch výrobních zařízení a poruch chladicích boxů. Vysokou míru 

rizika mají také dvě rizika z druhé fáze procesu, což je fáze zpracování marketingové strategie  

a marketing. Jedná se o rizika nevhodně zvolené komunikační kanály a chybně zvolená cílová 

skupina. Z první fáze procesu se v nejzásadnějších rizicích objevila také dvě rizika, kterými 

jsou zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců a absence finančních zdrojů. Těmto rizikům 

bude věnována pozornost v následující podkapitole. 

5.2.5 Návrh opatření vedoucí k minimalizaci rizik 

V této podkapitole se budeme věnovat nejvýznamnějším rizikům, která jsme identifikovali 

v kapitole předchozí. Našim cílem bude snížit RPN na co nejnižší úroveň, a to 

prostřednictvím vhodného preventivního opatření. Z časových a finančních důvodů 

neprovádíme preventivní opatření u všech identifikovaných rizik, ale pouze u těch 

nejproblematičtějších. Jakmile budou nejproblematičtější rizika ponížena či eliminována, 

provádí se opět celá analýza. Z opětovné analýzy vzejdou nová nejproblematičtější rizika. 

Vybraná rizika jsou uvedena v následující tabulce, kde je uvedeno i jejich RPN a navrženo 

vhodné preventivní opatření. 
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Tabulka 12: Tabulka rizik s nejvyšším RPN indexem a návrh opatření 

Fáze 
procesu Riziko RPN Navržená preventivní opatření 

3 Riziko mateřské dovolené klíčo-
vých zaměstnanců nebo pekařek 1000 Zaměstnání muže, případně starší ženy 

2 Nevhodně zvolené komunikační 
kanály 576 Využití služeb odborníka na marketing 

3 Poruchy výrobních zařízení 576 Průběžná údržba a sjednání vhodného pojištění 
3 Poruchy chladicích boxů 576 Průběžná údržba a sjednání vhodného pojištění 

3 Riziko dlouhodobé pracovní 
neschopnosti pekařek 560 

Dbalost na bezpečnost práce a vedení databáze vhod-
ných kandidátů na pracovní pozici z výběrového řízení 

3 Nedostatek finančních 
prostředků na mzdy 560 Provedení finančního plánu a využití služeb ekonoma 

2 Chybně zvolená cílová skupina 512 Využití služeb odborníka na marketing 

3 Výpadek elektrické energie 500 
Placení záloh včas a pořízení externího záložního zdroje 
energie 

1 Zaměstnání nekvalifikovaných 
zaměstnanců 448 

Důsledné výběrové řízení a minimální požadavky na 
kvalifikaci 

3 Nevhodně zvolený doplňkový 
sortiment 448 

Realizace dotazníkového šetření a stanovení preferencí 
zákazníků 

3 Porouchání automobilu s 
chladicím boxem 441 Průběžná údržba a vyřízení vhodného pojištění 

1 Absence finančních zdrojů 420 
Využití služeb ekonoma, vytvoření záloh či využití 
překlenovacího úvěru 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po navržení preventivních opatření následuje další hodnocení rizik, v němž se analyzuje míra 

vlivu preventivního opatření na rizika v jednotlivých parametrech RPN indexu. Navržená 

opatření by měla mít pozitivní vliv na celkovou míru rizika, které by již nemělo představovat 

tak velkou hrozbu. Upravené hodnoty jsou uvedeny spolu s těmi původními v následující 

tabulce. 

Tabulka 13: Tabulka rizik s upravenými RPN indexy 

Proces Riziko 

Původní hodnoty Upravené hodnoty 

Z P O RPN Z P O RPN 

3 Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců 
nebo pekařek 10 10 10 1000 10 1 10 100 

2 Nevhodně zvolené komunikační kanály 9 8 8 576 9 3 1 27 
3 Poruchy výrobních zařízení 8 8 9 576 8 4 3 96 
3 Poruchy chladicích boxů 8 8 9 576 8 4 3 96 
3 Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek 10 7 8 560 10 5 7 350 
3 Nedostatek finančních prostředků na mzdy 10 7 8 560 10 4 3 120 
2 Chybně zvolená cílová skupina 8 8 8 512 8 3 1 24 
3 Výpadek elektrické energie 10 5 10 500 10 4 8 320 
1 Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců 7 8 8 448 7 4 2 56 
3 Nevhodně zvolený doplňkový sortiment 8 7 8 448 8 2 2 32 
3 Porouchání automobilu s chladicím boxem 7 7 9 441 7 5 3 105 
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1 Absence finančních zdrojů 10 6 7 420 10 2 3 50 

Zdroj: vlastní zpracování 

Navržená preventivní opatření snížila RPN index jak u jednotlivých rizik, tak i v celkovém 

úhrnu dvanácti nejvýznamnějších rizik. Součet původních hodnot RPN indexu byl roven 

6617. Po provedení opětovného hodnocení rizik s aplikací navržených opatření se suma RPN 

indexů nejvýznamnějších rizik snížila na hodnotu 1376, což je 79,2% pokles vůči výchozí 

hodnotě. Současně nejvyšší hodnoty nově vzniklých RPN indexů jsou přibližně na úrovni 

nejméně významných rizik původního hodnocení rizik z tabulky číslo 10. 

5.2.6 Znázornění dopadů rizik v peněžních jednotkách 

Níže uvedená tabulka znázorňuje typologii možných nákladů a ztrát podniku v případě 

aktivace konkrétního rizika. K jednotlivým rizikům uvádíme závažnost hodnocenou zejména 

s ohledem na finanční dopad aktivovaného rizika. Závažnost je rozdělena do tří kategorií 

vyjádřených jak verbálně, tak vizuálně za použití tří barev. Značná závažnost má barvu 

červenou, střední závažnost barvu oranžovou a mírná závažnost barvu zelenou. Tabulka č. 14 

ale také znázorňuje finanční odhad potřebných vynaložených prostředků na krytí 

aktivovaného rizika. 

Tabulka 14: Tabulka závažnosti a kalkulace nákladů aktivovaných rizik 

Proces Riziko Typ nákladů a ztrát Závažnost Kalkulace 

3 Riziko mateřské dovolené 
klíčových zaměstnanců 

Ušlý zisk, náklady na 
realizaci výběrového řízení značná nelze odhadnout 

2 Nevhodně zvolené 
komunikační kanály Ušlý zisk střední nelze odhadnout 

3 Poruchy výrobních 
zařízení Náklady na opravy střední 1 000 Kč – 15 000 Kč 

3 Poruchy chladicích boxů Náklady na opravy střední 1 000 Kč – 15 000 Kč 

3 
Riziko dlouhodobé 
pracovní neschopnosti 
pekařek 

Náklady spojené s 
outsourcingem, náklady na 
realizaci výběrového řízení 

značná nelze odhadnout 

3 Nedostatek finančních 
prostředků na mzdy 

Náklady na překlenovací 
úvěr mírná cca 5 000 Kč / měsíc 

2 Chybně zvolená cílová 
skupina Ušlý zisk značná nelze odhadnout 

3 Výpadek elektrické 
energie 

Ušlý zisk, náklady ztráty 
znehodnocené produkce značná až 25 000 Kč / den 

1 
Zaměstnání 
nekvalifikovaných 
zaměstnanců Náklady na rekvalifikaci 

střední 10 000 Kč / osobu 

3 Nevhodně zvolený 
doplňkový sortiment Ušlý zisk střední nelze odhadnout 

3 Porouchání automobilu s 
chladicím boxem Náklady na opravy střední cca 10 000 Kč 
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1 Absence finančních zdrojů 
Náklady na překlenovací 
úvěr mírná cca 5 000 Kč / měsíc 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obecně se dá konstatovat, že mírnou závažnost mají rizika, na jejichž odstranění je potřeba 

vynaložit částku do 10 000 korun. Na odstranění rizik střední a značné závažnosti je třeba 

vynaložit vyšší částku. Jak je vidět v tabulce, nelze náklady na odstranění některých rizik 

odhadnout, protože výše finančních výloh závisí na řadě proměnných, z nichž ovšem 

nejzávažnější je čas. Kupříkladu u rizika mateřské dovolené klíčových zaměstnanců či jejich 

dlouhodobé pracovní neschopnosti je zřejmé, že již od prvního dne absence těchto 

zaměstnanců je podnik vystaven značným potížím, neboť nebude schopen plnit zakázky a své 

produkční normy, aby dokázal zásobovat jak vlastní cukrárnu, tak i cukrárny a další provozy 

jiných podnikajících subjektů. Každý den by tak podnik přicházel o tržby z prodeje ve vlastní 

provozovně a tržby z prodeje třetím stranám. Riziko chybně zvolené cílové skupiny se také 

těžko finančně vyčísluje, protože nelze odhadnout, v jakých částkách by se pohybovaly tržby 

v případě, že by celá marketingová strategie a veškerá propagace byla efektivně cílená. 

Jednoznačným následkem oslovení správné části trhu by však byl zisk širší klientely a z toho 

také vyplývajících vyšších tržeb cukrárny. O kolik vyšší by uvedené tržby byly, se však 

rovněž nedá vyčíslit. 
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6  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Níže zmíněná doporučení a návrhy změn vycházející z hodnocení rizik s nejvyšším RPN 

indexem z předchozí kapitoly poslouží nájemkyni a majitelce nové firmy jako podklad 

k úvahám o podchycení reálných rizik při snaze tato rizika minimalizovat. Použitá metodika ji 

zároveň může vést v dalších snahách o řízení rizik v průběhu podnikatelské činnosti při řízení 

podnikových procesů.  

Riziko 

• Riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců nebo pekařek 

Návrh 

Toto riziko patří do třetí fáze procesu a týká se zejména pekařek, za něž je složitější najít 

náhradu. Pekařky jsou zaměstnankyně nosící znalosti, je tedy důležité, aby se toto riziko 

neaktivovalo, případně aby byl jeho dopad co nejnižší. Vzhledem k tomu, že zaměstnankyním 

není možné z legislativního ani etického hlediska nařídit, aby mateřství odkládaly, existuje 

velmi reálná pravděpodobnost, že dříve či později bude majitelka firmy tomuto riziku čelit. 

Způsobem, jak toto riziko snížit či eliminovat, je zaměstnání pekařky ve věku, který se už 

s mateřstvím příliš neslučuje, nebo zaměstnání muže. Pakliže budou na pozici pekaře/pekařky 

zaměstnány mladé ženy a dojde k aktivaci rizika, může majitelka snížit následný dopad rizika 

tím, že povede databázi vhodných kandidátů na tuto pozici a podaří se jí rychle najít náhradu. 

Tuto snahu může podpořit spoluprací s úřady práce a také například se střední odbornou 

školou potravinářskou. 

Riziko 

• Nevhodně zvolené komunikační kanály 

Návrh 

Riziko spadající do druhé fáze procesu je poměrně zásadní vzhledem k plánovaným obratům 

podniku. Nevhodně zvolenými komunikačními kanály může dojít jednak k plýtvání 

peněžních zdrojů na neefektivní reklamu, jednak to může mít dopad na tržby podniku, neboť 

patřičné informace, které chce podnik komunikovat svým zákazníkům, se k nim nedostanou. 

Toto riziko se dá poměrně snadno snížit na minimální úroveň tím, že majitelka naváže 
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spolupráci s odborníkem, který má zkušenosti s marketingem, tvorbou strategie, dovede 

identifikovat cílové skupiny a umí efektivně používat komunikační kanály. 

Riziko 

• Poruchy výrobních zařízení 

Návrh 

Všechny stroje a zařízení se časem a používáním opotřebovávají a je třeba častěji kontrolovat 

jejich technický stav. Na výrobě v podstatě závisí existence dvou provozů – jak pekárny, tak  

i cukrárny. V případě, že výrobní zařízení nebude možné používat, nebude možné vyrábět 

patřičná množství zákusků, podnik nebude prodávat a nebude generovat takové obraty, jaké 

by potřeboval, aby mohl dostát svým splatným závazkům. Je tedy nezbytné, aby majitelka 

najala technika, který se bude minimálně dvakrát měsíčně starat o technický stav všech 

zařízení. Případné technické anomálie by se měly řešit dříve, než způsobí velkou škodu. 

Současně by bylo vhodné sjednat pojištění pro případ, že se nějaké výrobní zařízení skutečně 

porouchá, aby se alespoň snížil finanční dopad aktivace rizika. 

Riziko 

• Poruchy chladicích boxů 

Návrh 

Riziko Poruchy chladicích boxů spadá stejně jako předešlé riziko do třetí fáze procesu,  

a i jeho ošetření je obdobné. Ačkoli dopad poruchy chladicích boxů by nemusel být tak 

vysoký jako v případě porouchání výrobních zařízení, protože v případě aktivace tohoto rizika 

je možné produkci ještě zachránit jejím přemístěním do chladniček, pokud se tam všechna 

vejde, měly by se i v případě chladicích boxů nastavit pravidelné kontroly jejich technického 

stavu a zajistit vhodné pojištění, které pokryje případné opravy a znehodnocenou produkci.  

Riziko 

• Riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek 
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Návrh 

Vzhledem k tomu, že, jak již bylo zmíněno, jsou pekařky nositeli znalostí, tedy vědí, jak 

používat výrobní stroje, znají postupy pečení a přípravy zákusků a umějí vyrábět zakázkové 

dorty, je na jejich práci závislá veškerá činnost obou provozů. Dlouhodobá pracovní 

neschopnost těchto zaměstnankyň může mít zásadní vliv na ekonomické zdraví podniku.  

I v tomto případě se majitelce nabízí spolupráce s úřady práce a střední odbornou školou 

potravinářskou, stejně jako vedení databáze vhodných zástupců do výrobního provozu.  

Riziko 

• Nedostatek finančních prostředků na mzdy 

Návrh 

Riziko absence finančních prostředků vynakládaných na mzdy je u malých provozů takřka na 

denním pořádku. V případě nižšího měsíčního obratu (ve srovnání s dlouhodobým průměrem) 

předpokládáme, že pakliže podnik nějaký zisk vygeneruje, nejprve uhradí své závazky vůči 

třetím stranám, aby zajistil dobré vztahy a pokračující spolupráci, a teprve následně dojde 

k vyjednávání se zaměstnanci, na jejichž plat již zisk nestačil. Situace je nepříjemná, ale dá se 

jí předejít lepším a kvalitnějším plánováním. Je třeba vypracovat strategii, jejíchž cílů lze 

dosáhnout prostřednictvím plánů. Jedním z nich je i finanční plán. Veškeré plány musí být 

provázány s marketingovými aktivitami. Majitelce musí být znám bod zvratu, tedy bod 

označující množství prodané produkce, jímž dovede pokrýt všechny fixní i variabilní náklady, 

tedy náklady spojené s provozem a výrobou. Aby se výše uvedené riziko neaktivovalo, je 

vždy nutné dosáhnout alespoň bodu zvratu. Zároveň je vhodné držet určitou výši rezerv. 

V případě, že v daném měsíci nedosáhne podnik bodu zvratu, je třeba sáhnout do rezerv, 

případně zajistit překlenovací úvěr. 

Riziko 

• Chybně zvolená cílová skupina 

Návrh 

Toto riziko patří stejně jako riziko Nevhodně zvolené komunikační kanály do druhé fáze 

procesu a stejně jako uváděné předešlé riziko může mít dopad na efektivitu vynaložených 

nákladů na marketingovou kampaň a tržby podniku. V každém podnikání je třeba definovat 
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cílovou skupinu a na ni soustředit konkrétní marketingový plán. Riziku lze předejít 

konzultacemi s odborníkem na marketing, který se seznámí s nabízenými produkty, 

prostředím, ve kterém podnik působí, a oborem, ve kterém firma podniká, a určí konkrétní 

cílové skupiny pro konkrétní produkty. 

Riziko 

• Výpadek elektrické energie 

Návrh 

Výpadek elektrické energie je riziko, které může mít více příčin. Může se jednat  

o záměrné přerušení dodávky elektrické energie z důvodu neplacení zálohových faktur,  

a v tom případě je třeba sledovat termíny plateb záloh elektrické energie a dodržovat je. Může 

ale také jít o náhodné přerušení dodávky elektrické energie, způsobené například technickou 

závadou, a to nelze nijak předvídat. Tehdy je podnik odkázaný na dodavatele elektrické 

energie, a pakliže má přívod elektrické energie a jističe na své straně v pořádku, nemůže 

výpadku předejít. Může ale s rizikem počítat a snížit celkový neblahý dopad, který by aktivací 

tohoto rizika nastal, a to pořízením externího záložního zdroje energie (např. akumulátor, 

který dokáže udržet podnik v chodu po několik hodin). Pokud by se jednalo o výpadek 

dlouhodobějšího charakteru, bylo by nezbytné podnik zavřít. Pro tento případ by bylo vhodné 

zajistit pojištění, které by pokrylo ušlý zisk. 

Riziko 

• Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců 

Návrh 

Zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců je rizikem z první fáze procesu. Zaměstnání 

nekvalifikované osoby prodražuje integraci takového zaměstnance do pracovního procesu 

z důvodu zajištění a financování rekvalifikačních a odborných kurzů. Je nezbytné, aby se 

tomuto riziku zamezilo hned na začátku, a to realizací důsledného výběrového řízení 

s požadavky na způsobilost, zkušenost a kvalifikaci dané osoby.  

Riziko 

• Nevhodně zvolený doplňkový sortiment 
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Návrh 

Dnes již prakticky nenajdeme kavárnu, ve které by se nenabízely nějaké zákusky či dorty, 

stejně tak nenajdeme cukrárnu, ve které by se navařila káva. To je ale jen příklad možných 

kombinací komplementů. V některých kavárnách si zákazník může zakoupit sendviče, toasty, 

či některé masné produkty. Nevhodně zvolený doplňkový sortiment může způsobit, že podnik 

nebude navštěvován, jak by si majitel představoval. Vize majitele se nemusí shodovat 

s představami a zejména požadavky náročných zákazníků. Řešením je realizace 

dotazníkového šetření a zjištění názoru stávajících zákazníků přímo v podniku, nebo názorů 

definovaných cílových skupin, na které se podnik soustředí, v terénu. Pomocí výstupů 

z takových průzkumů by mělo být snazší připravit koncept podniku se sortimentem 

doplňkových produktů podle představ zákazníků. 

Riziko 

• Porouchání automobilu s chladicím boxem 

Návrh 

Porouchání automobilu s chladicím boxem patří do rizik provozních, ze třetí fáze procesu. 

Ačkoli se porucha na první pohled nemusí jevit jako podstatné riziko, jde, vzhledem k tomu, 

že cukrárna a pekárna jsou od sebe vzdáleny přibližně kilometr a půl a jakýkoli převoz 

zejména v teplých měsících musí být prováděn automobilem s chladicím boxem, o riziko 

významné. Na základě SWOT analýzy (viz kap. 4.5, příp. 4.5.3) bereme také v úvahu, že 

jednou z největších příležitostí podniku je rozšíření odbytišť formou spolupráce s cukrárnami, 

které nevlastní pekárnu. Z konkurenčního hlediska takové cukrárny nebudou lokalizovány 

v Kroměříži a bezprostředně nejbližším okolí. Aby byl automobil s chladicím boxem stále  

v provozuschopném stavu, musí být na něm prováděna průběžná údržba, doplňován olej, 

vyměňovány filtry a o automobil je třeba pečovat, což zahrnuje i jeho parkování v garáži. Pro 

snížení finančního dopadu rizika je vhodné automobil havarijně pojistit. 

Riziko 

• Absence finančních zdrojů 
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Návrh 

Riziko Absence finančních zdrojů patřící do první fáze procesu představuje nebezpečí, že 

majitelce dojdou finanční prostředky potřebné pro další aktivity, jako jsou marketing  

a zajištění provozu. Uvedené riziko je významné zvláště u méně zkušených podnikatelů, kteří 

s některými náklady nepočítají, ale jejich úhrada přesto nesnese odkladu. Aby podnikání 

neskončilo dříve, než naplno začne, je vhodné se tohoto rizika vyvarovat. Jedním z řešení jsou 

kalkulace s vyššími než naplánovanými náklady a také zdroj rezerv. V případě, že zdroj 

rezerv chybí, je nutné opatřit si v bance překlenovací úvěr, který se sice prodraží, avšak 

umožní v podnikání pokračovat. 
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7  ZÁVĚR 

V rámci problematiky podnikání a risk managementu jsme si stanovili cíle, kterých jsme 

chtěli v předložené diplomové práci dosáhnout. Hlavním cílem práce byla analýza procesu 

změny vlastníka podniku TIZZI KM s.r.o., který provozuje cukrárnu a kavárnu Tizzi a také 

pekárnu. Uvedená změna s sebou nese v různých fázích procesu rizika, jež bylo třeba 

identifikovat, ohodnotit jejich míru a pro ty z nich, která měla nejvyšší RPN index (nejvyšší 

míru rizika), navrhnout taková opatření, která by minimalizovala jejich dopady  

a pravděpodobnost vzniku a maximalizovala možnost odhalení těchto rizik. 

Abychom předložili čtenáři ucelený pohled na danou problematiku, věnovali jsme se studiu 

relevantních pojmů (rizikologie, riziko), jež jsme pro snazší pochopení a orientaci v rámci 

tématu následně zapracovali do první části textu. Teoretické poznatky byly získány převážně 

z tištěné odborné literatury, ale některé poznatky pocházejí i z internetových zdrojů. 

Představili jsme jednak metody, pomocí kterých je možné rizika snižovat a eliminovat jejich 

zdroje, a jednak analýzy externího a interního okolí podniku. 

Vzhledem k tomu, že jsme pracovali s daty existující společnosti, bylo třeba blíže ji 

charakterizovat a popsat její činnost. Vyžili jsme teoretických poznatků a analýz externího  

a interního okolí podniku a provedli jsme SLEPTE analýzu, abychom zjistili informace  

o obecném okolí podniku a seznámili se zvláště s makroekonomickými faktory, které ho 

ovlivňují. Provedli jsme Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, a tak jsme poznali  

bezprostřední prostředí, v němž podnik působí. V rámci analýzy vnitřního prostředí byla 

provedena 7S analýza. Výstupy z výše uvedených analýz nám umožnily provést SWOT 

analýzu a definovat silné a slabé stránky společnosti, jako výstup analýzy vnitřního prostředí 

podniku, a příležitosti a hrozby, jako výstup analýzy vnějšího prostředí podniku. 

Metodou brainstormingu s vedením podniku jsme určili procesy, v jejichž rámci pak byla 

identifikována s nimi spojená rizika. Stanovili jsme příčinu jejich vzniku a možné důsledky 

jejich aktivace. Následně byly definovány tři parametry, na jejichž základě došlo k hodnocení 

míry rizika. Těmito parametry jsou závažnost rizika, pravděpodobnost výskytu rizika  

a odhalitelnost rizika. Každý z těchto parametrů dostal jak verbální, tak i kvantitativní 

hodnocení od 1 do 10. Jednotlivá rizika jsme posoudili s ohledem na všechny tři stanovené 

parametry, čímž získalo každé rizik hodnocení třemi čísly. Prostým vynásobením těchto čísel 

jsme získali RPN index, tedy míru rizika. Všem rizikům bylo přiděleno opatření pro snížení 
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rizika, ovšem jen u těch nejvýznamnějších rizik proběhla celá analýza hodnocení opětovně, 

s přihlédnutím k aplikaci navrženého opatření. Výstupem byly nové hodnoty RPN indexu 

k nejvýznamnějším rizikům. Ty dosáhly výrazně nižší úrovně (v celkovém úhrnu o 79,2 %) 

než při analýze před aplikací navrženého opatření.  

Mezi nejvýznamnější rizika se zařadilo riziko mateřské dovolené klíčových zaměstnanců 

nebo pekařek, dále rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek, nevhodně zvolené 

cílové skupiny a komunikační kanály, poruchy výrobních zařízení, chladicích boxů  

a automobilu, zaměstnání nekvalifikovaných zaměstnanců, nevhodně zvolený doplňkový 

sortiment, výpadek elektrické energie a nedostatek finančních prostředků na mzdy a absence 

finančních zdrojů. 

Logickým výstupem diplomové práce byly návrhy a doporučení, které budou sloužit ke 

snížení vlivu rizik na podnikání celého podniku. Hlavním doporučením je spolupráce s úřady 

práce a střední odbornou školou potravinářskou a důsledný výběr zaměstnanců, přičemž 

výhodné pro eliminaci nejvýznamnějšího rizika (riziko mateřské dovolené klíčových 

zaměstnanců nebo pekařek) by bylo zaměstnat na pozici pekaře muže, či starší pekařku,  

u které se již mateřství nepředpokládá. Dalším doporučením je spolupráce s odborníky. Pro 

potřeby podniku lze využít služeb odborníka na marketing a technika, který se vyzná jak ve 

výrobních zařízeních, chladicích boxech, tak i v automobilech. Konečně také lze doporučit, 

aby vedení zachovávalo stabilně určitou hladinu rezerv, coby záloh pro případ výpadku 

příjmů z důvodu slabších prodejů, dlouhodobé pracovní neschopnosti pekařek či některé ze 

zmíněných závad (dlouhodobý výpadek elektřiny, závady na chladicích zařízeních atd.). 

Aplikací metody PFMEA a navržením opatření jsme dosáhli ve sledovaném procesu 

razantního snížení míry rizika. Díky implementaci navržených opatření do chodu společnosti 

bude proces změny majitele a provoz podniku bezprostředně po předání méně rizikový a lze 

tedy konstatovat, že stanovených cílů bylo v diplomové práci dosaženo. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

angl. – anglicky, anglický 

kap. – kapitola  

7S – Strategy, structure, systems, style, staff, skills, shared values 

B2C – business to customer 

CCA – Causes and Consequences analysis 

ČR – Česká republika 

ČOI – Česká obchodní inspekce 

ČPI – Česká potravinářský inspekce 

D – výše dopadu rizika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EET – elektronická evidence tržeb 

ETA – Event Tree Analysis 

EU – Evropská unie 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

FMECA – Failure Mode and Effects Criticality Analysis 

FTA – Fault Tree Analysis 

HACCP – Zásady zpracování výrobků, jejich skladování, přeprava a manipulace 

HAZOP – Hazard and Operability Study 

IS – informační systém 

KHS – Kontrolní hygienická stanice 

O – odhalitelnost rizika 

OT - analýza vnějšího prostředí v rámci SWOT analýzy 

P – pravděpodobnost rizika 

PFMEA – Process Failure Mode and Effects Analysis 
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R - riziko 

RPN – Risk Priority Number 

SLEPTE – Sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory 

SO – strategie SWOT analýzy 

ST – strategie SWOT analýzy 

SW – analýza vnitřního prostředí v rámci SWOT analýzy 

SWOT – Strengths, weakness, opportunities, threats 

WO – strategie SWOT analýzy 

WT – strategie SWOT analýzy 

Z – závažnost rizika 
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