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Abstrakt  

Diplomová práce, kterou jsem vypracoval na téma "Řízení rizik u vybraného podnikatelského 

subjektu" analyzuje situaci podniku ve vnitřním i vnějším poli jeho působnosti a následně 

vyhodnocuje identifikované rizika, navrhuje opatření a doporučení pro vybraný podnikatelský 

subjekt. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody řízení rizik, strategické 

analýzy identifikující podnik na trhu a také informační systém a podnikové procesy. Praktická 

část navazuje na poznatky z teoretické části a identifikuje nejslabší část podniku, kde je 

zapotřebí řízení rizik, které je následně uplatněno. Výstupem práce jsou návrhy opatření a 

doporučení pro vybraný podnikatelský subjekt. 

Abstract  

The Master´s thesis, which i worked on the topic "Risk management in a selected business 

entity" analyzes situation of the company in the internal and external surroundings and 

evaluates the identified risks, proposes measures and recommendations for the selected 

business entity. The theoretical part describes basic concepts and methods of risk 

management, strategic analyzes identifying the company on the market as well as information 

system and business processes. The practical part follows the theoretical knowledge and 

identifies the weakest part of the business where risk management is needed which are 

subsequently applied. The output of the thesis is the draft of measures and recommendations 

for the selected business entity. 

Klíčová slova  

Riziko, podnik, analýza rizik, informační systém, FMEA, HOS 8. 

Keywords 

Risk, enterprise, Risk Analysis, Information System, FMEA, HOS 8. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace  

ZAORAL, L. Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. 101 s. Vedoucí diplomové práce doc. 

Ing. Miloš Koch, CSc.. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje. 

 

V Brně dne ………………… 

 

 ………………………………………… 

 Podpis diplomanta 

  



 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl moc rád poděkovat za podporu celé mé rodiny a všech přátel, bez 

jejichž podpory bych celé studium jen stěží zvládal. Dále také všem, kteří mi během mé 

životní cesty předali své zkušenosti a poznatky, jež mě neustále dopomáhají stát se více 

uvědomělým.  

Poděkovaní patří také majitelům a zaměstnancům analyzované společnosti za jejich ochotu a 

předané vědomosti, které byly nesmírně cenné při tvorbě téhle práce a bez jejich pomoci by 

tahle práce mohla jen stěží vzniknout.  

Děkuji svému vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Milošovi Kochovi CSc. za vědomosti, 

postřehy a odborné rady, kterými mě nasměroval k realizaci diplomové práce. 

 

 

 



8 

OBSAH 

OBSAH ...................................................................................................................................... 8 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 12 

2 CÍLE A METODIKA PRÁCE ............................................................................................ 13 

3 LITERÁRNÍ REŠERŠE ...................................................................................................... 14 

3.1 Formulace rizika ........................................................................................................ 14 

3.1.1 Historická .................................................................................................... 14 

3.1.2 Současná ...................................................................................................... 15 

3.2 Členění rizik ............................................................................................................... 16 

3.2.1 Obecné členění rizik .................................................................................... 16 

3.2.2 Členění rizik dle věcného obsahu ................................................................ 17 

3.3 Řízení rizik ................................................................................................................. 19 

3.3.1 Stanovení kontextu nebezpečí ...................................................................... 20 

3.3.2 Identifikace rizikových faktorů .................................................................... 20 

3.3.3 Analýza rizik ................................................................................................ 20 

3.3.4 Vyhodnocení rizik ........................................................................................ 22 

3.3.5 Řízení rizik ................................................................................................... 23 

3.3.6 Monitoring ................................................................................................... 24 

3.3.7 Informování.................................................................................................. 24 

3.4 Metody stanovení rizik .............................................................................................. 24 

3.4.1 Kontrolní seznam (Checklist) ...................................................................... 24 

3.4.2 Bezpečnostní kontrola (Safety Audit)........................................................... 25 

3.4.3 Metoda „Co když“ (What if) ....................................................................... 25 

3.4.4 Předběžná analýza ohrožení (PHA) ............................................................ 25 

3.4.5 Metoda HAZOP ........................................................................................... 25 

3.4.6 Strom událostí (ETA) ................................................................................... 25 

3.4.7 Strom poruch (FTA) ..................................................................................... 26 

3.4.8 Metoda FMEA ............................................................................................. 26 

3.5 Metody snižování rizika ............................................................................................. 26 

3.5.1 Ofenzivní řízení společnosti ......................................................................... 26 

3.5.2 Retence rizika............................................................................................... 27 

3.5.3 Redukce rizika .............................................................................................. 27 

3.5.4 Transfer rizika ............................................................................................. 28 

3.5.5 Diverzifikace ................................................................................................ 28 



9 

3.5.6 Pojištění ....................................................................................................... 28 

3.5.7 Vyhýbání se rizikům ..................................................................................... 28 

3.6 Strategická analýza identifikující podnik .................................................................. 29 

3.6.1 SLEPTE analýza .......................................................................................... 30 

3.6.2 Porterova analýza 5 sil ................................................................................ 31 

3.6.3 SWOT analýza ............................................................................................. 32 

3.7 Informační systém v podniku .................................................................................... 33 

3.7.1 Systém .......................................................................................................... 33 

3.7.2 Informace ..................................................................................................... 34 

3.7.3 Informační systém ........................................................................................ 34 

3.7.4 Metoda HOS 8 ............................................................................................. 34 

3.8 Podnikové procesy ..................................................................................................... 35 

3.8.1 Modelování podnikových procesů ............................................................... 36 

3.8.2 Členění podnikových procesů ...................................................................... 37 

3.9 Dílčí závěry teoretických východisek ........................................................................ 38 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ............................................................................... 39 

4.1 Představení společnosti .............................................................................................. 39 

4.1.1 Informace o společnosti ............................................................................... 39 

4.1.2 Popis společnosti ......................................................................................... 39 

4.1.3 Organizační struktura společnosti ............................................................... 40 

4.1.4 Hlavní firemní proces .................................................................................. 41 

4.2 Analýza obecného okolí společnosti (SLEPTE analýza) .......................................... 43 

4.2.1 Sociální faktory ............................................................................................ 43 

4.2.2 Legislativa.................................................................................................... 43 

4.2.3 Ekonomika ................................................................................................... 44 

4.2.4 Politické faktory ........................................................................................... 46 

4.2.5 Technologické faktory .................................................................................. 46 

4.2.6 Ekologické faktory ....................................................................................... 46 

4.3 Analýza oborového okolí společnosti (Porterova analýza pěti sil) ............................ 47 

4.3.1 Soupeření stávajících konkurentů ................................................................ 47 

4.3.2 Nově vstupující firmy ................................................................................... 48 

4.3.3 Nebezpečí substitučních výrobků ................................................................. 48 

4.3.4 Vyjednávací vliv odběratelů ........................................................................ 48 

4.3.5 Vyjednávací vliv dodavatelů ........................................................................ 49 

4.4 Analýza současného IS .............................................................................................. 49 



10 

4.4.1 Metoda HOS 8 ............................................................................................. 49 

4.5 Swot analýza .............................................................................................................. 52 

4.5.1 Silné stránky (+) .......................................................................................... 54 

4.5.2 Slabé stránky (-) ........................................................................................... 54 

4.5.3 Příležitosti (P) .............................................................................................. 55 

4.5.4 Hrozby (H) ................................................................................................... 57 

5 ANALÝZA RIZIK .............................................................................................................. 58 

5.1 Identifikace aktiv ....................................................................................................... 58 

5.2 Identifikace a vyhodnocení rizik ................................................................................ 58 

5.3 Analýza FMEA .......................................................................................................... 60 

5.3.1 FMEA Hardware ......................................................................................... 61 

5.3.2 FMEA Software ........................................................................................... 63 

5.3.3 FMEA Orgware ........................................................................................... 65 

5.3.4 FMEA Peopleware....................................................................................... 67 

5.3.5 FMEA Dataware .......................................................................................... 68 

5.3.6 FMEA Management IS ................................................................................ 70 

5.4 Zhodnocení analýzy FMEA ....................................................................................... 72 

5.4.1 Oblast Hardware ......................................................................................... 72 

5.4.2 Oblast Software ........................................................................................... 73 

5.4.3 Oblast Orgware ........................................................................................... 73 

5.4.4 Oblast Peopleware....................................................................................... 74 

5.4.5 Oblast Dataware .......................................................................................... 74 

5.4.6 Oblast Management IS ................................................................................ 75 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ............................................................................................. 76 

6.1 Navrhovaná opatření pro oblast HARDWARE ......................................................... 76 

6.2 Navrhovaná opatření pro oblast Software ................................................................. 79 

6.3 Navrhovaná opatření pro oblast Orgware .................................................................. 80 

6.4 Navrhovaná opatření pro oblast Peopleware ............................................................. 82 

6.5 Navrhovaná opatření pro oblast Dataware ................................................................. 82 

6.6 Navrhovaná opatření pro oblast Management IS ...................................................... 84 

6.7 Zhodnocení Návrhů a doporučení po ekonomické stránce ........................................ 85 

6.8 Přínosy návrhů a doporučení ..................................................................................... 86 

6.8.1 Oblast Hardware ......................................................................................... 86 

6.8.2 Software ....................................................................................................... 88 

6.8.3 Orgware ....................................................................................................... 89 



11 

6.8.4 Peopleware .................................................................................................. 90 

6.8.5 Dataware ..................................................................................................... 90 

6.8.6 Management IS ............................................................................................ 91 

7 ZÁVĚR ................................................................................................................................ 93 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ......................................................................................... 94 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ............................................................. 96 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 97 

SEZNAM TABULEK.............................................................................................................. 98 

PŘÍLOHA ................................................................................................................................ 99 

KODEX PRO PRÁCI S PC ..................................................................................................... 99 

Povinnosti zaměstnavatele .................................................................................................. 99 

Povinnosti zaměstnance .................................................................................................... 100 

 

 

  



12 

1 ÚVOD 

Řízení rizik se v dnešní době stalo disciplínou, bez které už si nelze představit chod žádného 

podniku ani lidské společnosti jako celku. To co dříve představovalo nějaký způsob jak se 

zaopatřit proti případnému selhání, je již nyní nedílnou součástí strategického myšlení nejen 

v podnicích, ale i v celé společnosti.  

Rozmanitost moderního života a aktuální dění ve světě si přímo žádá řízení rizik, aby mohl 

být zajištěn zdárný chod všech procesů a činností, které utváří celek společnosti. Připravenost 

a vhodná odezva, která dokáže zmírnit nečekanou nežádoucí situaci je vyžadována od 

každého účastníka společenského dění ať se jedná o jednotlivce, rodiny, skupiny či 

podnikající subjekty. Proto je důležité pohlížet na řízení rizik jako na součást naší společenské 

odpovědnosti a tím vytvářet komplexnější společnost, jelikož riziko se může uplatnit v každé 

situaci a je jen na nás jak se k tomu postavíme. 

Zajistit si neustálý růst a úspěšný chod je klíčovým cílem každého podniku. Pro kontinuální 

dosažení tohohle cíle si musí podnik neustále udržovat povědomí o své vnitřní a vnější situaci. 

K dosažení přehledu o situaci podniku slouží strategické analýzy identifikující podnik jak 

v jeho vnitřním, tak i ve vnějším okolí. Tím zjistí podnik nejen své postavení na trhu, ale také 

svou vnitřní sílu, slabiny, příležitosti a hrozby, které jej mohou doprovázet při své 

podnikatelské činnosti. 

Cílem této diplomové práce je provést řízení rizik na vybraném podnikatelském subjektu, tedy 

za pomocí analýz podniku zjistit, která část se jeví jako ta nejvíce zranitelná a tu poté popsat a 

identifikovat její rizika. Výstupem bude navržení opatření a doporučení, jejich finanční 

náročnost a přínosy pro podnik.   
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2 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Cílem téhle diplomové práce je aplikace získaných vědomostí během mého dosavadního 

školního studia, poznatků z aktuálního světového dění a zkušeností z praktických 

každodenních situací.  

Základní stavební myšlenou diplomové práce na téma řízení rizik je identifikace nejslabší 

části podniku a následná analýza oblasti, kde je zapotřebí aplikace řízení rizik podniku. 

Identifikace nejslabšího článku podniku bude probíhat analýzou vnějšího i vnitřního okolí 

podniku. Po vymezení klíčových oblastí a zjištění té nejrizikovější proběhne analýza rizik.  

Analýzou rizik si formulujeme oblasti aktiv, ze kterých budeme identifikovat konkrétní rizika. 

Definování slabých míst a rizik uskutečníme za pomocí metody FMEA, kterou si také určíme 

hodnotu identifikovaných rizik. Následně proběhne určení identifikovaný rizik, která jsou 

přijatelná pro podnik, a která jsou nepřijatelná a je zapotřebí jejich řízení. 

Poslední částí bude navrhnutí opatření a doporučení pro nepřijatelná rizika. Poté se budeme 

věnovat finančnímu vyhodnocení navrhnutých opatření a doporučení, a nakonec přínosům 

plynoucích z doporučených navrhnutých opatření.  
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3 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

První kapitola formuluje teoretická východiska diplomové práce. V téhle kapitole se zaměřím 

na základní pojmy analýzy rizik. Vysvětlím pojem riziko, jeho historické souvislosti a 

členění, dále popisuji metody analýzy rizik a charakterizuji proces řízení rizik. 

3.1 FORMULACE RIZIKA 

Riziko je součástí lidského života již od raných věků našeho lidského druhu. Tak jak se vyvíjí 

kvalita lidského života, vyvíjí se s ním i rizika, která nás obklopují. V dřívějších dobách se 

rizika týkala hlavně přežití jedince, i když v dnešní době pořád setrvávají rizika přežití, 

zaměřují se více spíše na soužití ve společnosti. 

3.1.1 Historická 

V historii nelze nalézt jednoznačný původ výrazu riziko a v každé kultuře vyznačovalo něco 

trochu odlišného. Arabská kultura užívala slova risq v případech „všeho, co ti bylo dáno a 

z čeho máš zisk“. V latinském jazyce slovo risicum vyjadřovalo náhodné a nepříznivé situace 

či události. Řecká civilizace si ve 12. století přisvojila z arabského slova risq výraz, který 

sděloval změnu výsledku v pozitivním či negativním smyslu. V moderních jazycích se 

odvození slova risq vyskytuje ve francouzštině risqué a angličtině risk, v obou případech jde 

spíše o negativní význam slova. (9, s. 7) 

Pojem riziko se dle Smejkala a Raise začal vyskytovat v lidské společnosti údajně v 17. století 

ve spojení s lodní plavbou. Původní italský výraz risico vyjadřoval úskalí, kterému se museli 

mořeplavci vyhnout. Následně byl pojem využíván „k vystavení se nepříznivým okolnostem“. 

Zabrouzdáme-li ještě dále do historie, objevíme v encyklopediích pod tímto heslem 

vysvětlení, že se jedná o odvahu či nebezpečí, případně že pojem riskovat znamená odvážit se 

něčeho. Teprve později se začalo na pojem nahlížet i ve smyslu možné ztráty. V dnešní době 

už máme jasnou představu, že nebezpečí ztělesňuje něco poněkud odlišného a v teorii rizika 

souvisí s hrozbou. V současnosti je pojem riziko spojen s nebezpečím vzniku poškození či 

zničení, případně neúspěchu při podnikání. (11, s. 90) 

Z uvedených zdrojů vyplývá, že historická formulace rizika není jednotná a nelze přesně určit, 

která civilizace začala s užíváním pojmu riziko. 
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3.1.2 Současná 

V dnešní době, stejně jako tomu bylo dříve v historii, není pro pojem riziko jedna obecně 

uznávaná definice. Z důvodu různých problematik a činností má pojem riziko mnoho definicí. 

Obecnou definici rizika publikoval Janíček, Marek a kol. v díle Expertní inženýrství 

v systémovém pojetí, kde pohlížejí na riziko jako „pravděpodobnost vzniku nestandartního 

stavu konkrétní entity v daném čase a prostoru“. (6, s. 306) 

Dle Tichého nelze pojem riziko jednoznačně přiřadit z důvodu existence mnoha definic, které 

na riziko poukazují z různých úhlů pohledu, odvětví, oboru či problematiky neboť se 

vyskytuje v každém procesu naší společnosti. Riziko je tedy chápáno jako nejistota či přímo 

nebezpečí vztahující se k újmě. (14, s. 15-16) 

Smejkal a Rais uvažují o existenci několika různých definic pojmu riziko: 

1. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

2. Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

3. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

4. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

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

pravděpodobnosti. 

6. Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

7. Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

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

9. Neurčitost spojena s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

10. Střední hodnota ztrátové funkce. 

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

12. Kombinace pravděpodobnosti události a jejího následku. (11, s. 90) 

Všeobecně lze tedy říci, že ačkoliv má pojem riziko mnoha definic, je dáno dvěma rozměry, 

pravděpodobnost výskytu a závažnost důsledků dle Zuzáka a Königové, kteří riziko vyjádřili 

následujícím vzorcem: 

 

Obrázek 1 – Vzorec riziko (vlastní tvorba) 

kde R je riziko, P je pravděpodobnost výskytu a D je závažnost důsledků. (15, s. 39) 
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Z toho vyplývá, že s rizikem jsou spjaty dva pojmy: 

1. Pojem neurčitého výsledku, tedy výsledek musí být nejistý. Hovoříme-li o riziku, musí 

existovat alespoň dvě varianty řešení. Když víme dopředu, že dojde k újmě, nemůžeme 

v tom případě hovořit o riziku. O riziku hovoříme, když je výsledek rozhodnutí nejistý. 

2. Alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí. Může se jednat o ztrátu ze špatného 

rozhodnutí. Například při rozhodování o investici, kdy může nastat nevyužitá příležitost 

a ztráta zisku z ní nebo výběr mezi investicemi do akcií a následná ztráta z výběru méně 

profitujících akcií. (11, s. 91) 

Z mého pohledu je tedy riziko něco čeho by se neměl jednotlivec bát, ale měl by jej přijímat 

s určitou nedůvěrou. 

3.2 ČLENĚNÍ RIZIK 

Jak už jsem zmínil, v historii se lidé zaměřovaly spíše na rizika ohledně vlastního 

přežití, dnešní doba je specifická existencí rizik v mnoha oblastech, odvětvích, oborech či 

problematikách každodenního lidského života. Proto je nutné rizika členit. 

3.2.1 Obecné členění rizik 

Mezi základní kategorie členění rizik patří: 

Podnikatelské a čisté riziko 

Podnikatelské riziko lze brát jak z pozitivní stránky věci (vyhlídka vyššího úspěchu či zisku), 

tak i z negativní stránky věci (nedosažení plánovaných výsledků a tím zapříčiněnou ztrátu). 

Podnikatelské riziko bývá občas nazýváno jako spekulativní riziko a o riziku se rozhoduje dle 

podkladů několika alternativ možného vývoje. 

Zatímco u podnikatelského rizika můžeme mít i pozitivní stránky u čistého rizika existují jen 

negativní stránky. Čistá rizika se vztahují na ztráty a škody na majetku nebo zdraví lidí. 

Systematické a nesystematické riziko 

Systematické riziko způsobují společné faktory a zasahují v různém rozsahu všechny oblasti 

podnikání. Systematické riziko bývá často nazýváno jako tržní riziko z důvodu značné 

závislosti na celkovém vývoji trhu, jelikož sám trh a politika je zdrojem systematického rizika 

nelze využít strategie diverzifikace (rozložení rizika). 
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Nesystematické riziko, taktéž nazýváno jako jedinečné či specifické riziko pro jednotlivé 

obory a subjekty. Zdroje rizik mohou být ztráta klíčových pracovníků, dodavatelů, havárie 

výrobního zařízení atd. Nesystematické riziko lze diverzifikovat. 

Vnitřní a vnější riziko  

Vnitřní rizika jsou ta, která se dějí uvnitř zkoumaného subjektu, což může být například riziko 

nezdaru pracovníků, technické či technologické riziko atd. 

Vnější rizika pojednávají o okolí, v němž se daný subjekt nachází. Může se tedy jednat o 

rizika ekonomická, ekologická, technicko-technologické, sociální atd. 

Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

Ovlivnitelné riziko lze eliminovat, usměrňovat či omezit užitím opatření, které se zaměří na 

příčiny a vznik rizika. 

Neovlivnitelné riziko nemůžeme eliminovat, na neovlivnitelné riziko se aplikuje opatření, 

které zmírní či zamezí negativnímu důsledku. Nejčastěji se pro neovlivnitelné riziko volí 

pojištění. 

Primární a sekundární riziko 

Primární riziko může být způsobeno všemi výše uvedenými rizikovými faktory. 

Sekundární riziko vzniká při eliminaci primárního rizika. (4, s. 16-17) 

3.2.2 Členění rizik dle věcného obsahu 

Dalším způsobem jak lze rizika členit je dle jejich věcného obsahu. Možností členění do 

kategorií dle věcného obsahu je nepřeberné množství. Představíme si ty kategorie, které 

Hnilica s Fotrem uvádějí jako nejdůležitější. 

Ekonomické riziko 

Ekonomické riziko je spjato s velkým množstvím rizik podřadných jako například s růstem 

cen energií, materiálu, služeb, surovin a všech položek patřících do nákladů. Dopadem rizika 

může vzrůst cena nákladů na neúnosnou hodnotu a z toho důvodu by nemuselo dojít 

k naplnění určených cílů. 



18 

Environmentální riziko  

Zde můžeme uvažovat o nákladech na daně spojené s využitím neobnovitelných zdrojů či 

v případě neočekáváných škod způsobených na životním prostředí vlastní činností. 

Finanční riziko 

Riziko spojeno s financováním podnikatelské činnosti, získáváním externích financí nebo 

schopností dodržovat své závazky. 

Informační riziko 

Riziko zneužití nedokonalého zabezpečení firemních informačních systémů a dat interními i 

externími subjekty. 

Kreditní riziko 

Navazuje na finanční riziko a nastává v situaci, kdy jedna ze smluvních stran nedostojí 

závazku a není schopna zaplatit dluh. Jedná se o platební neschopnost obchodního partnera. 

Riziko spojené s lidským činitelem 

Do téhle kategorie spadá podvodné či nezákonné jednání zaměstnanců, sabotáže, stávky, 

nedbalost zaměstnanců, ale také ztráta důležitých zaměstnanců či jednání managementu. 

Riziko zásahu vyšší moci 

Rizika havárií výrobních zařízení, nebezpečí živelných pohrom a teroristických útoků. 

Výrobní riziko 

S tímhle druhem rizik se lze také setkat pod názvem provozní či operační rizika, která 

vznikají nedostatkem zdrojů (suroviny, materiál, pracovní síla nebo energie). Z toho důvodu 

může být ohrožen výrobní proces. (4, s. 18-19) 

Členění rizik dle věcného obsahu je nepřeberné množství, mezi další často uváděné patří: 

 bezpečnostní rizika, 

 kybernetická rizika, 

 legislativní rizika, 

 likviditní rizika, 

 logistická rizika, 

 marketingová rizika, 
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 politické rizika, 

 právní rizika, 

 projektové rizika, 

 sociální rizika, 

 strategické rizika, 

 technicko-technologické rizika, 

 tržní rizika. (20) 

3.3 ŘÍZENÍ RIZIK 

Řízení rizik je procesem, během kterého se usiluje o zamezení působení existujících či 

potenciálně hrozících rizik. Během procesu řízení rizik se dále navrhují opatření a východiska 

k eliminaci nežádoucích účinků či využití možných příležitostí působení pozitivních vlivů ke 

svému prospěchu.  

Nedílnou součástí řízení rizik je rozhodovací proces, který čerpá podklady z analýzy rizika. 

Mezi další nutně potřebné znalosti při řízení rizik patří šíření informací o riziku a vnímání 

rizika. Stěžejní fází řízení rizik je volba ideálního řešení.  

Nejdříve si stanovíme úroveň rizika, následně ohodnotíme ekonomické náklady variantních 

řešení pro snížení rizika a jejich ekonomické přínosy. V dalším stádiu si oceníme dopady či 

přínosy a provedeme analýzu na možné důsledky přijmutí rozhodnutí pro subjekt a jeho okolí. 

Dle získaných informací rozhodujeme o provedení konkrétních kroků opatření na snížení 

rizika, nebo může také nastat situace, kdy pokračujeme ve sledování rizika z důvodu 

vysokého stupně nejistot při rozhodovacím procesu což nám znemožnění snížení rizika. (11, 

s. 116) 

Řízení rizik se skládá ze sedmi fází: 

 Stanovení kontextu nebezpečí 

 Identifikace rizikových faktorů 

 Analýza rizik 

 Vyhodnocení rizik 

 Řízení rizik 

 Monitoring 

 Informování 

V následujících kapitolách bude rozebrána každá z fází řízení rizik. 
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3.3.1 Stanovení kontextu nebezpečí 

První fází řízení rizik je výběr systému, který se bude zkoumat. U zkoumaného systému si 

vymezíme jeho rozsah, tj. jednotlivé procesy, prostředí, zařízení a další náležitosti, u kterých 

budou hodnocena rizika. Poté si definujeme kritéria, podle kterých budeme vyhodnocovat 

spjatost rizika s činnostmi, jako jsou například nehoda, úraz, systémové selhání atd. Podstatné 

je se zamýšlet o rizicích nejen běžných procesů systému, ale vzít na vědomí i mimořádné 

situace a činnosti. Zásadní je určit si způsobilou osobu, která bude za celý proces řízení rizik 

zodpovídat. (11, s. 86) 

3.3.2 Identifikace rizikových faktorů 

Účelem druhá fáze řízení rizik je najít co největší počet rizik ať už důležitých či nedůležitých. 

Vždy je lepší uvažovat i o méně závažných rizicích než nějaké rizika přehlédnout. Poté je 

nutné porozumět podstatě nalezených rizik a jejich správný popis. Je také žádoucí věnovat se 

jak hrozbám procesu, tak jeho příležitostem.  

Do procesu identifikace rizik je zapotřebí zahrnout všechny zainteresované strany projektu 

jako například dodavatele, externí a interní experty, přímé uživatele a zákazníky. Při průběhu 

identifikace rizik je vhodné využití kreativity a selského rozumu aby nebyla opomenuta žádná 

rizika a dále je zapotřebí všechna identifikovaná rizika zaznamenávat pro další vývoj řízení 

rizik. (8, s. 170) 

Identifikací rizik si uvědomíme, která rizika nás mohou ohrozit, následně si vytvoříme 

seznam rizik, který poté využijeme v další fázi a tou je analýza rizik. 

3.3.3 Analýza rizik 

Třetí fáze řízení rizik je jejich rozbor aby byly dostupné dostatečné podklady pro to jak 

s riziky nakládat. Analýza rizik má za úkol formulovat, jak velký rozsah mohou rizik mít a 

zda může dojít k ohrožení cílů projektu či procesu. Analýza rizik si klade za cíl rozbor a 

odhalení vzájemných vazeb rizik, zda působí samostatně či spouští řetězovou reakci.  

Následuje ohodnocení rizik, které se určuje za pomocí stupnic (kvalitativně) nebo číselně 

(kvantitativně) a celkové ohodnocení rizika projektu a určení priorit pro jeho ošetření. 

V posledním kroku analýzy rizik určujeme hierarchii rizik dle klíčových rizik, tolerovaných 

rizik a ostatních rizik. Nejvyšší prioritu mají samozřejmě klíčová rizika, na která je zapotřebí 

brát největší zřetel a přistupovat k nim s respektem. Poté se zaměříme na ostatní rizika a 
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tolerovaná rizika přicházejí na řadu jako poslední, jelikož není potřebný okamžitý zásah proti 

riziku. (8, s. 254) 

Mezi základní pojmy analýzy rizik řadíme: 

Aktivum 

Představuje pro subjekt vše co má nějakou hodnotu, o kterou by subjekt mohl přijít 

působením hrozby. Rozlišujeme aktiva hmotná (např. cenné papíry, nemovitosti, peníze) a 

nehmotná (autorská práva, know-how, klíčový zaměstnanci). Význam aktiva určujeme dle 

jeho hodnoty. 

Hrozba 

Jedná se o nějakou činnost, událost, sílu či osobu, která má na svědomí nežádoucí vliv na 

bezpečnost procesu nebo může způsobit škodu subjektu. Škoda, která zapříčiněná hrozbou při 

působení na určité aktivum je pojmenována jako dopad hrozby. 

Zranitelnost 

Zranitelnost je stav analyzovaného aktiva, které má nedostatek nebo slabinu a může být 

zneužit hrozbou. Zranitelnost je vlastností aktiva a udává citlivost aktiva na působení dané 

hrozby. Existence zranitelnosti, které by mohla být zneužita hrozbou, pojmenováváme 

ohrožení. 

Riziko 

Riziko zde představuje míru ohrožení aktiva neboli míru nebezpečí uplatnění hrozby a 

následný vznik škody působením nežádoucích vlivů. Situace vzniká vzájemným působením 

hrozby a aktiva. 

Protiopatření 

Protiopatření je metoda, postup, proces, procedura, technický prostředek či cokoliv čím 

docílíme zmírnění působení hrozby, zredukujeme zranitelnost nebo dopad hrozby. Hlavní 

charakteristikou protiopatření je efektivita procesu a náklady na aplikaci. (11, s. 95-99) 
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Obrázek 2 – Analýza rizik (2) 

3.3.4 Vyhodnocení rizik 

Pro vyjádření rizik se používají tři metody: 

Kvalitativní metoda  

Základ této metody tvoří popis závažnosti potenciálního dopadu a pravděpodobnosti nastání 

dané situace. Rizika jsou formulována v určitém rozsahu např. bodově ohodnocena (1 až 10), 

vyjádřena pravděpodobností (0; 1) či pojmenována slovně (malé, střední, velké). Úroveň 

rizika je obvykle stanovena odborným odhadem. Výhodou této metody je jednoduchost a 

rychlost, ale je zase více subjektivní. 

Kvantitativní metoda 

Vychází z matematických výpočtů frekvence výskytu hrozby a jeho dopadu, které udávají 

riziko. Ohodnocení rizika se používá pouze číselné. Kvantitativní metoda si žádá sice více 

času, za to ale poskytuje přesné finanční vyjádření rizik, které je výhodnější pro zvládání 

rizik. Kromě časové náročnosti může v této metodě dojít i k zanedbání některých vlivů 

z důvodu zahlcením dat. 
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Kombinovaná metoda 

Východiskem téhle metody jsou číselné údaje pravděpodobností a míry následků, cílem však 

je co nejpřesnější přiblížení se realitě pomocí podrobného členění rizik a vzájemného 

porovnání. (11, s. 112-113) 

Poté co zjistíme míru rizika, tak si určíme jejich prioritu pro následující kapitolu, která se 

zabývá řízením rizik. 

3.3.5 Řízení rizik 

Nyní přichází na řadu škatulkování rizik, které musí vycházet z jasně definované strategie 

podniku, kterou nazýváme riziková strategie. Základem rizikové strategie je hranice 

přijatelnosti rizika, která určuje, zda jsou rizika aktuální či tolerantní. K efektivní součinnosti 

procesu řízení rizik by měl dopomoci vhodný informační systém a neustálá pozornost 

managementu společnosti na řízení rizik. V každé společnosti by měla být odpovědná osoba 

či skupina zaměstnanců za řízení rizik. 

Nejdůležitější části řízení rizik je proces rozhodování. Po zjištění všech náležitostí z pokladů 

analýzy rizik vybírá management společnosti žádoucí postup pro řízení rizik. (11, s. 115) 

Rozhodování 

Stěžejním bodem rozhodování je vybrání možnosti, která nejlépe naplní preference subjektu. 

Rozhodování z hlediska informovanosti rozhodovatele můžeme rozdělit na tři přístupy: 

 Rozhodování za jistoty – uskutečňuje se v případě, kdy subjekt má absolutní přehled o 

situacích, které mohou nastat i s jejich důsledky. 

 Rozhodování za nejistoty – subjekt se ocitá v situaci, kdy nemá pro své rozhodování 

k dispozici všechny potřebné informace, ačkoliv si je vědom budoucích situací a jejich 

důsledků, subjekt neví, s jakou pravděpodobností nastanou. 

 Rozhodování za rizika – subjekt zná situace, které mohou nastat, dále subjekt dokáže 

odhadnout pravděpodobnosti vzniku možné situace, ale neví přesně, která situace 

nastane. Při rozhodování za rizika využívá subjekt své životní zkušenosti, intuici, 

dřívější poznatky a údaje a získané doplňkové relevantní informace. (13, s. 67) 

Každá osobnost má přístup k riziku odlišný z důvodu osobních zkušeností, povahy či 

odpovědností za podstoupení.  

Smejkal a Rais popsaly tři obecné přístupy k riziku následně: 
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 Averze k riziku – subjekt se snaží vyhýbat a předcházet rizikům, co to jen lze a vybírá 

si projekty, které zajišťují pozitivní výsledky. 

 Sklon k riziku – opak subjektu s averzí k riziku. Subjekt se zaměřuje na rizikové 

projekty, které jsou spojeny s vyššími zisky, ale také s větší pravděpodobností ztrát. 

 Neutrální postoj – subjekt při svém rozhodování nepřiklání přílišnou důležitost averzi 

ani sklonu k riziku, nachází se v rovnovážném stavu mezi averzí a sklonu k riziku. 

(11, s. 93) 

Vždy tedy záleží na osobnosti rozhodujícího subjektu jakou má kuráž a zkušenosti při výběru 

rizikových projektů. 

3.3.6 Monitoring 

Taktéž sledování rizika. Pravidelná preventivní kontrola výskytu rizikových událostí a hodnot 

rizikových faktorů. Pro efektivní monitoring se sledují všechny procesy ve společnosti. Nutná 

zpětná vazba a systém zaznamenávání pro účelné aktuální rozhodování. (13, s. 52) 

3.3.7 Informování 

Základem řízení rizik je zisk a zaevidování informací, bez kterých by se postup řízení rizik 

nemohl úspěšně rozvinout. Důležité je zaznamenat všechny informace, které mohou být 

využity při aktuálním řešení rizik či pozdějším rozhodování jak nakládat s riziky. (11, s. 89) 

Pro úspěšné zvládnutí řízení rizik beru za nezbytné mít přehled o všech informacích, které 

zjednodušují proces rozhodování. 

3.4 METODY STANOVENÍ RIZIK 

Metod, kterých lze využít pro analýzu rizik existuje celá řada, je proto vždy na subjektu, 

kterou z metod si vybere. Je však důležité vzít v potaz, že neexistuje žádná univerzální 

metoda či nástroj a každá z metod má své limity použití. Každá z existujících metod byla 

vytvořena pro určitý specifický problém, z toho důvodu nejsou jednotlivé příklady metod 

vzájemně porovnatelné. (13, s. 55) 

Dále si uvedeme jedny ze základních metod stanovení rizik. 

3.4.1 Kontrolní seznam (Checklist) 

Jedná se o postup, který je založený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek jsou generovány na základě seznamu 
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charakteristických vlastností sledovaného systému či činností, které souvisejí se sledovaným 

systémem. Např. potenciální dopady, selhání prvků systému a vznik škod spojených se 

systémem. Struktura kontrolních seznamů může být jednoduchého či složitého charakteru 

podle složitosti řešeného systému a důležitosti jeho parametrů. (13, s. 55) 

3.4.2 Bezpečnostní kontrola (Safety Audit) 

Bezpečnostní kontrola je metoda, která hledá rizikové situace plynoucí z možných nehod či 

provozních problémů ve zkoumaném systému. Navrhuje se zde opatření pro zvyšování 

bezpečnosti a využívá seznamu připravených otázek a matice pro skórování rizik. (13, s. 56) 

3.4.3 Metoda „Co když“ (What if) 

Analýza toho, co se stane když, je metoda vyhledávající možné dopady vybraných provozních 

situací. Jedná se o brainstorming formou otázek a odpovědí zkušených pracovníků, kteří jsou 

obeznámeni se zkoumaným procesem a uvažují o možných nehodách. (13, s. 56) 

3.4.4 Předběžná analýza ohrožení (PHA) 

Metoda vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadů. 

Následně se zařazují do kategorií dle předem stanovených kritérií. Cílem je kvantifikace 

zdrojů rizik. (13, s. 56) 

3.4.5 Metoda HAZOP 

Analýza ohrožení a provozuschopnosti je metoda založena na pravděpodobnostním hodnocení 

ohrožení a z nich vyplývající rizika. Cílem je identifikace scénářů potenciálního rizika. Jedná 

se o expertní brainstorming, při kterém se posuzují rizika a provozní schopnosti systému. 

Využívají se tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodící výrazy. (13, s. 56) 

3.4.6 Strom událostí (ETA) 

Analýza stromu událostí je metoda sledující průběh procesu od vyvolání události přes 

konstruování událostí na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. Jedná se o graficko 

statickou metodu znázorňující všechny události, které se ve zkoumaném systému mohou 

vyskytnout. Podle počtu událostí se výsledný graf rozrůstá jako větve stromu. (13, s. 57) 
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3.4.7 Strom poruch (FTA) 

Analýza stromu poruch je metodou zpětného rozboru příčin vedoucí k vrcholové události. 

Také se jedná o graficko statickou metodu, avšak jejím cílem je posoudit pravděpodobnost 

vrcholové události s využitím analytických nebo statických metod. Podle úsudku různých 

kombinací poruch a lidských chyb určuje výskyt nežádoucích událostí na vrcholu stromu 

poruch. (13, s. 57) 

3.4.8 Metoda FMEA 

Metoda FMEA neboli analýza selhání a jejich možných dopadů je založena na rozboru 

způsobů selhání a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě 

systematicky a strukturovaně vymezených selhání procesu. Analýza selhání a jejich možných 

dopadů slouží ke kontrole jednotlivých prvků projektového návrhu systému a jeho provozu. 

Metoda bývá využívána převážně pro závažná rizika. (13, s. 57) 

3.5 METODY SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 

V dnešní době se s riziky už běžně počítá ve všech procesech, které subjekt provádí. Některá 

rizika lze přesunout nebo redukovat. Jak zvolit správnou metodu pro snižování rizika 

v konkrétní situaci nám určují charakteristiky samotného rizika. Každý nástroj pro snižování 

rizika by měl být použít v situaci, kdy je nejvýhodnější a nejméně nákladným způsobem 

dosažení cíle snížení či eliminace rizika. Metody snižování rizika by se měly vybírat na 

základě výstupu z hodnocení rizik, očekávaných nákladů a přínosů plynoucích z dané metody. 

(11, s. 166) 

Vybrané metody, které budou níže představeny, jsou nejčastěji používané metody pro 

snižování rizika. 

3.5.1 Ofenzivní řízení společnosti 

Ofenzivní řízení společnosti je dle jeho autorů Smejkala a Raise jeden z nejefektivnějších 

způsobů preventivní obrany před podnikatelským rizikem ve společnostech. Základní znaky 

metody ofenzivního řízení společnosti jsou: 

1. Výběr vhodné rozvojové strategie společnosti a její účelná implementace ve 

společnosti (konkurenční výhoda společnosti – například know-how atd.) Výchozím 

bodem je zde strategická analýza. 
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2. Priorita rozvoje silných stránek společnosti. Neustálý rozvoj a udržení strategické 

výhody společnosti. 

3. Vytvářet úsilí o dosažení pružnosti, akutní rychlé reakce na změny vnitřního prostředí 

i vnějšího okolí společnosti. 

Dále popisují Smejkal s Raisem ofenzivní řízení společnosti z hlediska 7S faktorů společnosti, 

které lze charakterizovat jednoduchou organizační strukturou, marketingovou orientací řízení, 

odbornou čistotou, akceschopností společnosti a důležitými lidmi ve společnosti. (11, s. 171) 

3.5.2 Retence rizika 

Zakládá se na neomezeném množství rizik, kterému společnost čelí, ale ve většině případů 

proti nim nevytváří žádnou aktivitu. Retence rizik se rozlišuje na vědomou, nevědomou, 

dobrovolnou a nedobrovolnou. O vědomou retenci rizik se jedná, když společnost rizika 

rozezná, ale neuplatní žádné nástroje pro snížení či přesunutí rizika. Když společnost 

nerozezná svá rizika, jedná se o nevědomé zadržení rizika. Společnost tím pádem zadržuje 

důsledky možné ztráty, aniž by si to uvědomila. Dobrovolná retence rizika lze charakterizovat 

tak, že společnost rozpozná svá rizika a dává tichý souhlas s převzetím možné ztráty plynoucí 

z rizika. Tuhle variantu volí společnost, když není možnost atraktivnější volby. Nedobrovolná 

retence rizika vzniká, když jsou rizika nevědomě zadržena, nelze je transformovat či 

redukovat nebo se jim vyhnout. (11, s. 172) 

3.5.3 Redukce rizika 

Redukce rizika se dá podle priorit nakládání s riziky rozlišit dle metod do dvou skupin: 

 metody odstraňující příčiny vzniku rizika, 

 metody snižující nepříznivé důsledky rizika. 

Metody odstraňující příčiny vzniku rizika mají za cíl působit preventivně, aby eliminovaly 

nebo snížily výskyt rizikových situací. Jedná se například o přesun rizika. 

Metody snižující nepříznivé důsledky rizika se zaměřují na snížení nepříznivých důsledků 

výskytu nepříznivých situací, kterým se při činnosti podnikání nelze vyhnout. Používá se 

zejména diverzifikace a pojištění. (11, s. 173) 
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3.5.4 Transfer rizika 

Přesun rizika je metoda defenzivního přístup k riziku, kdy subjekt respektuje podmínky 

přesunu rizika ekonomicky silnějšího obchodního partnera. Mezi nejčastěji využívané 

přesuny rizika patří: 

 leasing (přesun finančního rizika plynoucího z vlastnictví daného zařízení), 

 faktoring a forfaiting (odkup pohledávek), 

 akreditiv, bankovní záruka, inkaso, 

 franšíza (snížení nákladů na rozšíření maloobchodní sítě, využití know-how velké 

společnosti), 

 přesun inovace výroby na dodavatelskou společnost (v Itálii například dodavatel 

zařizuje stroje výroby, aby bylo dosaženo požadované kvality), 

 obchodní smlouvy zaručující odběr minimálního množství produktů, 

 dlouhodobé kupní smlouvy zaručující předem stanovené pevné ceny za suroviny a 

komponenty, 

 komisionářské smlouvy zajišťující prodej výrobků v cizí obchodní síti. (11, s. 174) 

3.5.5 Diverzifikace 

Diverzifikace neboli rozložení rizika na co nejvíce projektů. Tato metoda snížení rizik se 

využívá nejvíce při investičním rozhodování. Především výrobní firmy se zaměřují na 

rozšíření svého výrobního programu, aby rozšířily výrobu o další produkty, nebo se orientují 

na nové výrobky z jiného segmentu trhu, aby případný pokles poptávky jejich primárních 

výrobků vynahradily výrobky sekundárními. (11, s. 194) 

3.5.6 Pojištění 

Metoda přenosu rizika, která funguje směnou možné velké ztráty za jistotu malé ztráty 

(poplatku), jde o jednu z nejstarších metod přenosu rizika. Možné ztráty plynoucí z rizika se 

přenesou na pojišťovnu, která pokrývá ztráty v celém či částečném rozsahu, který se odvíjí od 

smlouvy mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojištění je možnou variantou k vytváření vlastních 

rezerv pro budoucí negativní událost. (11, s. 201) 

3.5.7 Vyhýbání se rizikům 

Vyhýbaní se rizikům je metoda, která se používá spíše v případě nepříliš propracovaného 

podnikatelského záměru a rizika neúspěchu, která je příliš vysoká. Vyhýbat se rizikům po 
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delší časové období nezabezpečí vytyčený růst společnosti, proto je tato metoda řešení rizik 

většinou zcela nevyhovující. (11, s. 204) 

Na závěr kapitoly snižování rizik dodávám tabulku doporučených metod pro obecné řešení 

problému rizika ve společnosti dle Smejkala a Raise. (11, s. 169) 

 

Tabulka 1 – Obecné řešení rizik ve společnosti (vlastní tvorba) 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku či redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

 

3.6 STRATEGICKÁ ANALÝZA IDENTIFIKUJÍCÍ PODNIK 

Pro podnik je důležitou součástí jeho identifikace v prostředí. Musí znát své okolí a průběžně 

je zkoumat pro jeho další zdárný vývoj. Jelikož do prostředí podniku zasahuje každý účastník 

společenského dění (jedinec, skupina či ostatní podniky) a prostředí se neustále mění 

v závislosti posledních událostí lidské společnosti. Ty můžou mít na podnik pozitivní i 

negativní vliv. Proto by měl být podnik neustále ve střehu, aby mohl využít příležitostí 

vycházejících jak z vnějšího tak vnitřního prostředí a tím si vytvořit výhodu v konkurenčním 

boji na trhu. 

Analýza identifikující podnik lze rozdělit na dvě části okolí podniku: 

 Obecné okolí podniku (SLEPTE analýza), které se zaměřuje na socioekonomický, 

technologický a vládní sektor. 

 Oborové okolí podniku (Porterova analýza 5 sil), jež se zaměřuje na zákazníky, 

dodavatele a konkurenty podniku. (17) 
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Obrázek 3 – Okolí podniku (17) 

3.6.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza neboli analýza obecného okolí popisuje sociální, legislativní, ekonomický, 

politický, technologický a environmentální sektor. Dle Jakubíkové jsou nejdůležitější části 

tyhle sektory: 

 Socioekonomický sektor, který ovlivňuje aktuální a budoucí stav ekonomiky a trhu. 

Základním parametrem ekonomického sektoru je tzv. magický čtyřúhelník, který je 

tvořen ekonomickým růstem, inflací, nezaměstnaností a vnější rovnováhou. Tyhle 

čtyři parametry nám určují sílu dané ekonomiky, kterou lze dosáhnout maximalizací 

přebytku obchodní bilance a ekonomického růstu, na druhé straně je zase žádoucí 

minimalizace nezaměstnanosti a inflace. Ekologie je v dnešní době hybnou sílou 

rozvoje nových technologií (výroba ekologicky šetrných zařízení) a je brána jako další 

faktor, který ovlivňuje tento sektor. Do sociálních faktorů lze zařadit životní úroveň 

obyvatel, strukturu populace, zdravotní stav nebo životní styl. To vše má vliv na 

poptávku po službách a zboží. 

 Technologický sektor má vliv na zkvalitnění, zjednodušení a urychlení výrobního 

procesu. Výrazně tím ovlivňuje podnikatelskou činnost v případě rizika nové 

konkurence či nejistoty v inovačním procesu, zda budou náklady na výzkum a vývoj 

zúročeny. 

 Vládní sektor formuje fungování ekonomiky a může se podstatně podílet na 

legislativních předpisech daného podnikatelského odvětví. Vládní sektor má velký 

vliv na ekonomiku především za pomocí fiskální či monetární politiky.  
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Stát dokáže také výrazně ovlivňovat úroveň nezaměstnanosti (státní podniky a 

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

cen). 

Sektory SLEPTE analýzy: 

 Sociální sektor – struktura, vzdělanost a kupní síla společnosti, 

 Legislativní sektor – vyhlášky a zákony, státní regulace, 

 Ekonomický sektor – hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace, směnný kurz, 

 Politický sektor – aktuální politická situace, monetární či fiskální politika, 

 Technologický sektor – věda, výzkum, inovace, 

 Environmentální sektor – výroba ekologicky šetrných zařízení, nakládání s odpady, 

dopady na životní prostředí, využití obnovitelných zdrojů. (5, s. 82) 

3.6.2 Porterova analýza 5 sil 

Porterova analýza pěti sil by se dala definovat také jako analýza oborového okolí podniku. 

Analýza má za úkol vyčlenit podnik v konkurenčním prostředí, kde na něj působí vlivy, které 

určují postavení podniku na trhu.  Model analýzy pěti sil vyvinul E. Porter z Hardward School 

of Business Administraition, aby pomáhal analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a odhalit 

příležitosti nebo ohrožení podniku. Cílem metody je určení takového postavení podniku, aby 

dokázal čelit konkurenci a využil jejich působení ve svůj prospěch. 

Mezi vlivy působící na podnik patří: 

 Soupeření stávajících konkurentů, 

 Nově vstupující firmy na trh, 

 Nebezpečí substitučních výrobků, 

 Vyjednávající vliv odběratelů, 

 Vyjednávající vliv dodavatelů. 

Soupeření stávajících konkurentů poukazuje na konkurenční sílu. Když je konkurenční síla 

malá podniky mohou využít příležitosti ke zvýšení cen a dosáhnout tak většího zisku. Naopak 

když je konkurenční síla velká jedná se o cenovou konkurenci a tím dochází k cenové válce. 

Riziko nově vstupujících podniků na trh je závislé od výše vstupních bariér na trh, které jsou 

dány oddaností zákazníků určitému prodejci či produktu. Další bariérou vstupu na trh je míra 

hospodárnosti definující vztah mezi nákladovými výhodami a podílem podniku na trhu. 

Podnik dosáhne nákladové výhody např. odběratelskými smlouvami, úspory z rozsahu či 
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rozšířením reklamy. Nákladové výhody podniků, které již působí na trhu, jsou tak podstatné a 

jejich nálady malé. Další významnou bariérou jsou absolutní nákladové výhody, kterých lze 

dosáhnout dokonalejší výrobní technologií, zkušenostmi, patenty, utajenými podnikovými 

procesy či materiálem.  

Nebezpečí substitučních výrobků má ve velkém množství za vliv omezení cenové relace, tedy 

cena, za kterou podnik prodává je limitována stejně jako jeho zisk. Naopak, když má podnik 

jedinečný výrobek, získává tím příležitost zvyšovat cenu a jeho zisk. 

Vyjednávající vliv odběratelů způsobuje hrozbu, když se kupující snaží tlačit ceny dolů, 

požadují vysokou kvalitu či lepší servis. Tím dochází ke zvýšení výrobních nákladu podniku. 

Vyjednávající vliv dodavatelů může podnik ohrozit, když dodavatelé zvýší ceny a podnik tak 

musí přistoupit na jejich cenu nebo nižší kvalitu či hledat jiného dodavatele. To může vést 

k poklesu zisku. (3, s. 16 - 23) 

 

Obrázek 4 – Porterova analýza pěti sil (vlastní tvorba dle 3) 

3.6.3 SWOT analýza 

SWOT analýza zahrnuje analýzu silných a slabých stránek, které analyzují vnitřní prostředí, 

ale také analýzu hrozeb a příležitostí, jež se zaměřují na vnější prostředí společnosti. Tuhle 

metodu poprvé použil Albert Humphrey, který díky ní analyzoval údaje o společnostech pro 

žebříček Ranking 500 nejprestižnějších amerických společností. 
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Název SWOT analýzy vychází z prvních písmen anglických slov: 

 strenghts – vnitřní síly a přednosti společnosti (silné stránky), 

 weaknesses – vnitřní slabosti společnosti (slabé stránky), 

 opportunities – vnější příležitosti, 

 threats – vnější hrozby. 

Tabulka 2 – SWOT analýza (vlastní tvorba dle 5) 

Obecné závěry SWOT analýzy, tj. uvědomění si silných a slabých stránek, využití příležitostí 

a provedení opatření proti působení hrozeb. (3, s. 50) 

3.7 INFORMAČNÍ SYSTÉM V PODNIKU 

3.7.1 Systém 

Systémem lze rozumět uspořádanou množinu prvků a vazeb mezi nimi, které na sebe 

vzájemně reagují, vykazují určité chování a vystupují jako celek. (10, s. 15) 

SWOT analýza 

 

 

Vnitřní 

analýza 

S - Silné stránky W – Slabé stránky 

Skutečnosti přinášející 

výhody společnosti i 

zákazníkům. 

Záležitosti společnosti, 

které správným 

způsobem nezvládá nebo 

v nich zaostává oproti 

ostatním společnostem. 

 

 

Vnější 

analýza 

O - Příležitosti T - Hrozby 

Potencionální možnosti 

zvýšení poptávky nebo 

uspokojení zákazníku a 

tím i zaručení firemního 

úspěchu. 

Eventuální události 

způsobující úpadek 

společnosti, snížení 

poptávky či 

nespokojenost zákazníků. 
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3.7.2 Informace 

Informací rozumíme data, která mají pro uživatele určitý význam a uspokojují informační 

hodnotu příjemce. Informace nelze skladovat, data jdou ukládat. Informace lze brát jako zdroj 

poznání, který je obnovitelný a nevyčerpatelný. (10, s. 15) 

3.7.3 Informační systém 

Informační systém definujeme jako soubor lidí, metod a technických prostředků, který 

zajišťuje sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat pro uživatele využívající 

systémy řízení. (10) 

Podle Sodomy a Klčové jsou lidé nedílnou součástí informačního systému v podniku a proto 

jej definují následovně: 

Podnikový informační systém tvoří lidé, kteří prostřednictvím dostupných technologií a 

předepsané metodiky zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a znalostní 

bázi podniku sloužící k organizaci a řízení podnikových procesů, manažerskému rozhodování 

a vhodné podnikové agendy. (12, s. 61) 

3.7.4 Metoda HOS 8 

Metoda HOS 8 hodnotí 8 částí informačního systému formou dotazníkového šetření a 

vyhodnocuje jejích vyváženost. 

Mezi hodnocené části informačního systému patří: 

 Hardware – fyzické komponenty informačního systému. Hodnotí se spolehlivost, 

bezpečnost a softwarová náročnost. 

 Software – programové vybavení informačního systému. Hodnotí se jaké má 

společnost programové vybavení, jeho funkce a také snadnost a ovládání při užívání 

zaměstnanci. 

 Orgware – pravidla pro práci s informačním systémem. Hodnotí se doporučené 

předpisy a jejich vyžadování. 

 Peopleware – schopnosti zaměstnanců při používání informačního systému 

společnosti. Hodnotí, zda dokáži zaměstnanci pracovat s programy, které mají určené 

k práci, podporu informačního systému a vnímání důležitosti daných programů 

v informačním systému společnosti. 



35 

 Dataware – dostupnost dat v informačním systému. Hodnotí, jak je jednoduché 

v informačním systému nakládat s daty, tzn. jejich dostupnost, zabezpečení a správa. 

 Customers – zjišťuje co má informační systém poskytovat zákazníkům. Hodnotí 

pohled zákazníků na informační systém jak v obchodním tak i vnitropodnikovém 

pojetí. 

 Suppliers – požadavky informačního systému od dodavatelů. Hodnotí potřeby 

informačního systému od dodavatelů, kteří jsou buď to v obchodním, nebo 

vnitropodnikovém pojetí. 

 Management IS – zkoumá oblast řízení informačních systémů a jejich strategií. 

Hodnotí důslednost plnění strategií informačního systému a uplatňování stanovených 

pravidel. 

Výstupem metody HOS 8 je číselné hodnocení daných částí informačního systému a následné 

grafické zpracování hodnocení. Číselné hodnocení je rozděleno do čtyř úrovní. Kdy 

hodnocení „1“ je špatná úroveň IS, „2“ spíše špatná úroveň IS, „3“ spíše dobrá úroveň IS a 

„4“ dobrá úroveň IS. Metodou HOS 8 také zjistíme, jestli je informační systém vyvážený a 

vyhovuje potřebám podniku, které oblasti zaostávají za ostatními a jak by bylo potřeba 

informační systém zlepšit, aby byl efektivnější. (7, s. 60 - 65) 

3.8 PODNIKOVÉ PROCESY 

Dle ČSN EN ISO 9001:2001 je proces soubor vzájemně souvisejících nebo působících 

činností, které přeměňují vstupy na výstupy. 

Proces je realizován prostřednictvím činností, které na sebe navazují či probíhají současně. 

Cílem procesu je transformace vstupů na výstupy. Procesní přístup v podniku tak je spojen se 

všemi činnostmi v podniku od výrobních, nevýrobních, administrativních činností až po 

komunikaci s okolím (zákazníky, dodavateli, partnery atd.). Proces zahajuje spouštěcí událost, 

kterou může být určitá situace nebo časová událost. Událost lze specifikovat po každé 

činnosti, nejdůležitější ale zůstává konečný cílový stav procesu s danou hodnotou. U procesu 

můžeme identifikovat hranice a přiřadit jim měřitelné parametry, které sledují náklady a 

účelnost procesu. Charakteristický je také proces svou opakovatelností, standardizací a 

zodpovědnou osobou za proces (vlastníkem). (1, s. 112) 
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3.8.1 Modelování podnikových procesů 

Podle H. Ericssona se zabývá čtyřmi základními pohledy na podnik: 

 Strategický pohled – Zaměřuje se na vizi podniku a zahrnuje klíčové hodnoty a 

strategické cíle podniku. 

 Procesní pohled – Do procesního pohledu spadá vzájemná návaznost procesů a 

využívání zdrojů k dosažení strategických cílů, které jsou určeny vizí podniku. Patří 

zde podnikové procesy, činnosti v podniku a hodnoty, které jsou z těchto činností a 

procesů vytvářeny. 

 Strukturní pohled – Obsahuje strukturu a zdroje organizace, mezi které patří např. 

organizační jednotky, produkty, dokumenty, informace, znalosti atd. 

 Chování organizace – Popisuje interakci mezi jednotlivými prvky organizace (procesy 

a zdroji) a přiřazuje odpovědnost za procesy a zdroje.  

 

Obrázek 5 – Podnikový proces dle Ericssona (vlastní tvorba dle 1) 

Na obrázku je zobrazen podnikový proces dle Ericssona a jeho základní objekty, které 

znamenají: 

 cíle – kterých má být za pomoci procesu dosaženo, 

 vstupy – zdroje, které proces spotřebovává nebo přetváří, 

 výstupy – výsledky nebo výrobky plynoucí z procesu, 

 podpůrné objekty – informace nebo suroviny, které proces užívá, ale nespotřebovává 

ani nepřetváří, 

 řídící objekty – vše co řídí běh procesu. (1, s. 113) 
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3.8.2 Členění podnikových procesů 

Podnikové procesy se dělí podle významu pro podnik následovně: 

 Klíčové – procesy plnící poslání podniku, 

 Podpůrné – procesy dodržující strategii podniku, 

 Vedlejší – procesy, které neohrožují poslání a strategii podniku a je možno využít pro 

jejich plnění outsourcing. 

Mezi další lze uvést procesy řízení, které řídí chod společnosti, průmyslové, administrativní, 

ale také i existenční, které jsou důležité pro zajištění dlouhodobé prosperity podniku a mnohé 

další. (1, s. 114) 

V praxi je hojně využívána metoda CMM (Capability Maturity Model), která dělí procesy dle 

stupně zralosti: 

 Neexistující – není žádný pozorovatelný proces, podnik nezaznamenal potíže, které by 

měl řešit a při výskytu nežádoucí události reaguje spontánně. 

 Náhodný – Podnik zaznamenal potíže a vyvíjí aktivitu jak potíže řešit. Pro podnik 

neexistuje jednoznačný přístup. Veškeré aktivity vytváří podnik pro určitý účel a na 

individuální bázi.   

 Opakovaný, ale pouze intuitivní – Snaha podniku o vytvoření standardních procesů, 

jejich využití je však intuitivní a tím se stejné činnosti opakují různými lidmi. 

 Formalizovaný – Existence standardizace a popisu procesů doprovázena školením 

zaměstnanců. Realizace procesů je v rukou jednotlivců. 

 Měřitelný – Proces je řízen a kontrolován během průběhu. Neustálé zlepšování 

procesů. 

 Optimalizovaný – Procesy jsou efektivně vyvinuty do nejlepšího možného průběhu 

z předešlých zlepšování a sledování. Činnosti optimalizace procesu jsou součástí 

samotného procesu. (1, s. 115) 
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3.9 DÍLČÍ ZÁVĚRY TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

Se základními pojmy analýzy rizik by měl být seznámen každý podnik, který si chce zajistit 

přežití v dnešním business světě.  

Výstup, který vyhází z teoretické části je popis procesu řízení rizik, tedy formulace podstaty 

rizika, kolem kterého se celý proces točí. Dále rozbor částí procesu řízení rizik, který nás krok 

za krokem vede od identifikace rizika a metod sloužících pro identifikaci po následné 

nakládání s rizikem, tedy metod snižování rizika ať už jeho výskytu či významu.  

Poté co si osvětlíme proces řízení rizik, řešíme stav podniku za pomocí strategických analýz, 

které nám vymezí okolní vlivy na podnik. Tudíž jak působí na dané odvětví podniku stát, 

společnost a tržní konkurence. 

Následně co zjistíme, v jakém prostředí se podnik pohybuje, zaměříme se na jeho vnitřní 

prostředí, kde budeme zjišťovat co je jeho chloubou či slabinou, jakých příležitostí by měl 

využít ke svému rozvoji a také které hrozby na něj číhají.  

Tím si identifikujeme, kde podnik tlačí pata a danou oblast následně podrobněji analyzujeme, 

abychom mohli uplatnit proces řízení rizik. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analýza současného stavu vychází z aktuálního rozpoložení společnosti. Budu zjišťovat jak je 

společnost zaběhlá ve svém oboru, jak na ni působí okolí a také jak zvládá řídit své vnitřní 

procesy, které jsou nezbytné pro zdárný chod společnosti. Zjištěním základních informací o 

společnosti se budu dále rozhodovat, která z částí společnosti je nejslabší, představuje nejvíce 

rizik a na co by se měla společnost zaměřit, aby nadále působila efektivně na trhu a neustále 

zvyšovala svou sílu a vliv jak ve vnitřním poli působnosti, tak i ve vnějším. 

4.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

4.1.1 Informace o společnosti 

Název společnosti: ALZ s.r.o. 

Sídlo: Na uličce 123, Brno 

Datum založení: 1. 7. 2004 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 Velkoobchod 

 Reklamní činnost a marketing 

 Specializovaný maloobchod 

 Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 Výroba, instalace, opravy elektronických přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

CZ – NACE: Sekce G, 46.69 

Vedení společnosti: Jednatelé 

4.1.2 Popis společnosti 

Společnost se zabývá prodejem akumulačních zařízení a na trhu působí 15 let. Za tuhle dobu 

si společnost získala své postavení na trhu díky distribuci kvalitních baterií, akumulátorů a 

nabíječek. Zakladatelé vycházely ze svých zažitých zkušeností při montáži a servisu 
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akumulačních zařízení a vznik společnosti byl dán vývojem jejich podnikatelské činnosti. 

Společnost tedy patří mezi zažité a jejich produkty jsou na trhu velmi vyhledávané. Svůj 

úspěch staví na poskytovaných službách, individuálním přístupu a flexibilitě v komunikaci se 

zákazníky a velkých skladových zásobách, kdy mají dostupné vše zařízení k dosažení souladu 

mezi poptávkou a nabídkou zboží. Postupně také rozšiřují svou velkou škálu produktů o další 

zařízení, která jsou vhodná pro skladování energie vyplývající z nejnovějších technologických 

trendů, například solární energie.  

Společnost působí jako obchodní a produkty, které prodává, překupuje od svého výhradního 

dodavatele a také dále dle představ zákazníka kompletuje. Kromě obchodu se společnost 

zaměřuje také na servis akumulačních zařízení, jehož součástí je posouzení stavu, revitalizace 

či výměna zařízení. Zázemí společnosti je pro její činnost dostačující a moderní, splňuje 

požadavky na bezpečnost práce, ergonomické zásady a klidné prostředí pro výkon práce. 

Prostory využívané společností ke své činnosti jsou vzájemně propojeny nebo lehce dostupné 

z jakéhokoliv jiného oddělení. Jsou rozděleny na kancelářské prostory, skladovací prostory a 

prostory určeny pro montáž a servis. Společnost je také vybavena dostačujícím vozovým 

parkem, který je nezbytnou součástí pro práci obchodního oddělení. 

4.1.3 Organizační struktura společnosti 

Jednatelé

Obchodní 
oddělení

Technické 
oddělení

Vedoucí 
technického 

oddělení

Skladník Technici

Obchodní 
manažer

Účetní

Asistentka 
prodeje

ICT externista

 

Obrázek 6 – Organizační struktura společnosti (vlastní tvorba) 
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Organizační struktura podniku je liniová, kde společníci mají rozdělené pozice na řídící a 

kontrolní a vzájemně se v nich doplňují. Jednatelé jsou také statutárním orgánem společnosti. 

Základní nosnou část podniku má na starosti obchodní oddělení, které se skládá z obchodních 

manažerů dle dané lokace jejich působení a také jejich asistentek prodeje. Hlavní proces mají 

jasně definovaný a to zajistit co nejhladší průběh obchodu a spokojenost zákazníka. 

Technické oddělení obstarává montáž, servis a výdej zboží. Technické oddělení je rozděleno 

na sklad produktů a montážní či servisní prostory. 

Účetní zastupuje finanční a personální stránku chodu společnosti a svá rozhodnutí a 

připomínky konzultuje s jednateli. 

ICT oddělením je pověřena externí osoba, která se stará o všechny náležitosti ohledně 

informačního systému v podniku. Řeší bezpečnost, podporu a navrhuje obměnu softwaru a 

hardwaru informačního systému. 

Organizační struktura a vztahy ve společnosti jsou na výborné úrovni a společnost funguje na 

bázi rodinného zázemí. 

4.1.4 Hlavní firemní proces 

Zde si popíšeme zjednodušeně hlavní firemní proces. Hlavní podnikatelská činnost 

společnosti je obchodní, proto se jedná o proces realizace obchodu, expedice a zákaznické 

reklamace. 

Obchod Expedice
Zákaznická 
reklamace

Poptávka/
požadavek 
zákazníka

Zpracování 
požadavku 
zákazníka

IS CRM

Objednávka služby

Objednávka zboží

Objednávka 
produktu

IS ERP

Montáž a servis

Prodej zboží

Prodej produktu

Protokol o 
provedení díla

Pokyn k expedici

IS ERP

Příjem pokynu, 
převzetí ze skladu, 

kontrola parametrů 
a balení

Předání dopravci či 
zákazníkovy

Zpětná vazba 
zákazníka a 

hodnocení dopravce

Příjem a evidence 
reklamace

Posouzeni stavu 
reklamovaného 

zboží

Zamítnutí 
reklamace

Návrh řešení uznané 
reklamace

Expedice zboží

IS CRMIS ERP

IS ERP

IS ERP

 

Obrázek 7 – Hlavní firemní proces (vlastní tvorba) 
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Proces Obchod 

Proces obchod vzniká poptávkou či požadavkem zákazníka po produktech, zboží či službách 

společnosti. První fází aktivity společnosti je zpracování požadavku zákazníka za pomocí IS 

CRM, který slouží pro řízení vztahů se zákazníky.  Poté následuje druhá fáze, která se člení 

podle požadavku zákazníka, zda se jedná o objednávku služby, zboží či produktu. Druhá fáze 

se zpracovává za pomocí IS ERP, který slouží pro plánování podnikových zdrojů. Podle 

potřeby zákazníka se vykonává další fáze obchodu a tou je prodej zboží či produktu nebo 

montáž a servis zařízení, jehož výstupem je protokol o provedení díla. Tahle fáze se také 

zaznamenává do IS ERP stejně jako poslední fáze obchodu, kterou je pokyn k expedici 

vyplývající z předešlých činností. 

Proces Expedice 

Proces expedice je spouštěn poslední fázi obchodního procesu a to pokynem k expedici. První 

fází procesu je příjem pokynu expedice, který je následován převzetím produkty či zboží ze 

skladové pozice. Další fází procesu je kontrola parametrů, aby nedošlo k záměně produktu či 

zboží a byla expedována vyhovující položka. Poté co proběhne kontrola správnosti parametrů 

je produkt či zboží zabaleno s dodacím listem, návodem k obsluze a záručním listem. 

Poslední fází procesu expedice je předání zabaleného produktu či zboží buď to přímo 

zákazníkovy, nebo dopravci, který zaručuje logistický proces. Celý proces expedice je 

zaznamenáván do IS ERP. 

Proces zákaznická reklamace 

Proces zákaznické reklamace je aktivován příjmem a evidencí reklamací. Další fází procesu je 

posouzení stavu reklamovaného zboží, který zkoumá, zda lze uplatnit reklamaci na dané 

zboží. Po vyhodnocení závady na reklamovaném zboží je reklamace buď přijata či zamítnuta 

odůvodněním závady. Pokračuje proces přijmutí reklamace, který je tvořen návrhem řešení 

uznané reklamace a vyjádřením k reklamaci. Poslední proces zákaznické reklamace je 

expedice zboží zákazníkovy. Proces zákaznické reklamace je celý zaznamenáván do IS ERP. 

Finálním procesem, na který navazují všechny tři procesy (obchod, expedice a zákaznická 

reklamace) je zpětná vazba zákazníka, která slouží k hodnocení spokojenosti zákazníka 

s přístupem společnosti, rychlosti jednání a vyřízení zakázky a flexibility. Zároveň odezva 

zákazníků působí jako reklama pro společnost, zda si vytvoří dobré jméno na trhu a zákazníci 

se k nim budou nejenom s radostí vracet, ale také doporučovat ostatním jejich služby a zboží. 

Společnost také využívá hodnocení spokojenosti s dopravcem, aby věděla, kteří dopravci 
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splňují jejich požadavky na kvalitu a rychlost doručení. Tento proces je zaznamenáván do 

informačního systému řízení vztahů se zákazníky (IS CRM). 

Ve společnosti jsou všechny procesy detailně popsány a fungují na skvělé úrovni. Každý 

zaměstnanec přesně ví, co od něj společnost očekává a vykonává svou práci dle požadavků 

společnosti. 

4.2 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ SPOLEČNOSTI (SLEPTE 

ANALÝZA) 

4.2.1 Sociální faktory 

Sociální faktory nám určují složení obyvatelstva, pohlaví, zájmy, způsob trávení volného času 

a životní úroveň obyvatel. 

 pohled obyvatelstva na svět, 

 pohled obyvatelstva na danou organizaci, 

 životní styl a úroveň, 

 množství pracovních sil a jejich vzdělání, 

 změny v rodinných strukturách, 

 rozdělení příjmů a změnu kupní síly, 

 dostupnost pracovní síly (geografická poloha), 

 počítačová gramotnost, 

 jaké jsou preference volného a pracovního času, 

 demografické změny. 

Potřeba potenciálních zákazníků po produktech daného podniku je enormní. V dnešní 

technologické době už se nelze obejít bez produktu, který uchovává elektrickou energii a 

využití produktů probíhá každodenně na všech úrovních společnosti. Jelikož se stupňuje 

životní úroveň a nároky na každodenní život se neustále zvyšují, užívání moderních 

technologií k tomu neúprosně patří. Z toho důvodu spadá zaměření sociálního faktoru na 

všechny účastníky společenského života. 

4.2.2 Legislativa 

Každý podnik působící na území České republiky musí dodržovat platné zákony a vyhlášky, 

které formulují podnikání a jeho náležitosti, hygienické a ekologické normy atd.  
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Mezi základní zákony a vyhlášky, které se týkají analyzovaného podniku, patří: 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 zákon č. 262/2006 Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška 

k podvojnému účetnictví, 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 

 zákon č. 223/2015 Sb., o nakládání s odpady, 

 vyhláška č. 45/2010 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby 

(HACCP). 

 Další legislativní záležitosti se týkají přímo analyzovaného podniku: 

 zákon č. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, oddělený sběr a následnou recyklaci či 

likvidaci použitého elektrozařízení a průmyslových baterií, 

 vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízením a 

elektroodpady, 

 vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízení, 

 vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

4.2.3 Ekonomika 

Ekonomický faktor ovlivňující všechny podniky na trhu určuje hlavně inflace, tempo 

ekonomického růstu České republiky, míru nezaměstnanosti, průměrnou mzdu. Dané 

ukazatele mají výrazný vliv na budoucí poptávku na Českém trhu. Podnik může ovlivnit i 

vývoj měnového kurzu. 

Inflace je ekonomickým faktorem ovlivňujícím všechny ve společnosti a určuje cenovou 

hladinu zboží a služeb. Míra inflace je aktuálně na úrovni 2,4 % a to nám značí, že se ceny 

produktů a služeb neustále mírným tempem zvyšují. 
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V České republice dosáhl ekonomický růst 4,6 % za rok 2017. Ekonomickému růstu značně 

přispěla spotřeba domácností podpořená rychlejším růstem reálných mezd a také rekordní 

zaměstnanost. Dále lze vzít v potaz výrazný růst investic, které byly především u nefinančních 

podniků jako reakce na nedostatek nových pracovníků. Po ekonomicky silném roce 2017 se 

očekává mírné zvolnění české ekonomiky v roce 2018 a očekávaný růst by se měl pohybovat 

kolem 3 %. Z výchozích prognóz lze stále považovat ekonomické tempo růstu za dobré. (18) 

Dalším důležitým ukazatelem ekonomické situace je nezaměstnanost, která nám poukazuje na 

životní úroveň a kupní sílu lidské společnosti na daném trhu, zda si mohou dovolit nakupovat 

produkty a služby. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věd ČR byla ke konci února 

2018 na přijatelné úrovni 3,7 %, což je oproti loňskému roku ve stejném období (5,1 %) 

pozitivní rozdíl o 1,4 %. (16) 

Průměrná měsíční mzda se v roce 2017 vyšplhala v hrubém na 31 646 Kč, což činí nominální 

růst 8 % a reálný růst 5,3 %. (16) 

Vývoj měnového kurzu může díky potencionálním zahraničním zákazníkům mít svou roli. 

V následujícím grafu lze vidět vývoj kurzu eura vůči české koruně za posledních 5 let. Od 

roku 2013 se kurz eura vůči české koruně pohyboval v rozmezí od 25 Kč až po 28,5 Kč. Graf 

vyjadřuje, jakou významnou roli měla měnová intervence ČNB, která začala koncem roku 

2013 a skončila v dubnu 2017. Aktuálně se pohybuje hodnota eura na hodnotě 25,5 českých 

korun. Od doby, co byly ukončeny intervence, koruna zásadně posílila a předpokládá se její 

další posílení i do budoucna. (19) 

 

Obrázek 8 – Vývoj kurzu eura k české koruně (19) 
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4.2.4 Politické faktory 

Politická situace se v České republice po posledních volbách do poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2017 neustále stabilizuje, jelikož nemá vláda úplnou 

důvěru z mnoha důvodů a předešlých rozhodnutí. Může se politický faktor zdát mírně 

rizikový. I přes tuhle současnou politickou situaci chystá Ministerstvo financí ČR změnu u 

daně z přidané hodnoty, což může mít kladný dopad pro podnikání.  

Česká republika je členem Evropské unie, proto se nevztahuje clo na produkty v rámci celé 

Evropské unie. Náročnější je legislativa dovozu mimo EU, navíc když se vyostřuje situace 

ohledně cla mezi USA a Čínou, která by mohla mít vliv i na EU. 

4.2.5 Technologické faktory 

Každá společnost, která chce prosperovat a zajistit si své pevné místo na trhu musí sledovat 

aktuální dění a trendy v technologickém vývoji. Pro společnost je životně důležité sledovat 

technologické pokroky ve svém odvětví, aby se vyhnula či předešla eventuálnímu "zaspání 

doby", které se mnohokrát těžce dohání či může mít pro společnost až fatální dopady. Zde 

považuji za významnou nutnost společnosti sledovat aktuální dění na veletrzích, 

konferencích, výzkumných týmů a trendů v daném odvětví jako je například veletrh Ampér. 

Je také podstatné náležitě a pohotově reagovat na nově vstupující technologie konkurence do 

odvětví. Například na nové technologie zpracování a využití olova či lithia do baterií či 

použití dalších alternativních materiálu při výrobě baterií, které se nyní již vyvíjí, např. 

použití sodíku pro akumulaci energie. 

4.2.6 Ekologické faktory 

Ekologické faktory jsou v tomhle oboru jedny z nejdůležitějších. Neustále rostoucí požadavky 

na dodržování ekologických směrnic a nařízení jsou zvláště při obchodování s elektro 

zařízeními velmi citlivé téma a dodržování těchto pravidel je vehementně vyžadováno po 

každém subjektu. Mezi základní by se dal považovat standart ISO 14001 Systém 

environmentálního managementu, který vymezuje environmentální politiku, plánování, 

zavedení a provoz, kontrolu a nápravná opatření a hodnocení managementu pro aktivní řízení 

vlivu činnosti na životní prostředí. Dále lze zmínit zákon č. 223/2015 Sb., o nakládání s 

odpady, který vymezuje oddělený sběr a následnou recyklaci či likvidaci použitého 

elektrozařízení a průmyslových baterií. V dnešní době se velmi striktně vyžaduje dodržování 

třídění odpadu a klade důraz na šetrnou likvidaci baterií. 
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4.3 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ SPOLEČNOSTI 

(PORTEROVA ANALÝZA PĚTI SIL) 

4.3.1 Soupeření stávajících konkurentů 

Významných konkurentů není v oboru mnoho, za to konkurence zabírá velké pole působnosti. 

Všechna konkurence má navíc víceletou zkušenost v dané oblasti podnikání. 

Enersys 

Společnost Enersys působí na trhu průmyslových baterií nejdéle. Svou činnost provozuje od 

roku 1991. Společnost byla založena na našem území jako dceřiná společnost německé 

společnosti Varta. Následně byla společnost prodána do rukou holandské BTR European 

Holdings od které ji koupil stávající americký majitel Enersys European Holding. Společnost 

nabízí vlastní produkty a produkty značky Hawker. Jedná se o produkty staniční akumulace, 

trakční akumulace, dieselagregáty a osvětlovací stožáry. Dále se zabývá servisem 

akumulačního zařízení. Společnost disponuje největším základním kapitálem, který je 

mnohonásobně větší než u ostatních společností. 

IBG 

Další konkurent je o něco mladší než předešlá společnost, ale i tak patří mezi jedny z prvních 

v daném oboru na našem území. Společnost IBG byla založena v roce 1993, když získala 

zastoupení pro naše území od společnosti BAE Berlin. Během následujících šesti let 

společnost rozjela svou činnost i na území Slovenska a Maďarska, kde si založila dceřiné 

společnosti. Společnost nabízí produkty trakčních baterií, záložních baterií, baterie do 

kolejových vozidel, záložní zdroje, motorgenerátory a nabíječe. Nabízí také služby pronájmu, 

servisu, revize zařízení. Společnost využívá mnoha dodavatelů pro své produkty. 

Fulgur Battman 

Na trhu je společnost Fulgur Battman mezi nejvýznamnějšími konkurenty nejmladší. Byla 

založena roku 1996 a získala generální zastoupení společností Panasonic Industrial Europe a 

General Electric. Zaměřují se na prodej, sestavení a repasi průmyslových akumulátorů 

různých distributorů, ale také své vlastní značky. Ve svém sortimentu nabízí také záložní 

zdroje. Společnost má největší síť vlastních prodejen na území ČR. 



48 

4.3.2 Nově vstupující firmy 

Vstup do odvětví je náročný hlavně finančně a také legislativně. Počáteční finanční náklady 

jsou velké a při stávající konkurenci velkoobchodů a jejich distribuce světově proslulých 

značek akumulačních zařízení je možnost prosazení se na trhu malá. Všichni velcí konkurenti 

mají velké skladové zásoby a také vlastní druh produktů či nabídku individuálního řešení 

akumulačního zařízení přímo na míru pro zákazníka. Roli hraje také garance kvality produktu 

a ověřené služby, které společnosti poskytují. 

Legislativní náročnost je hlavně při nakládání s nebezpečnými látkami, které obsahují 

akumulátorové zařízení a také s odpady jak plynoucí z akumulátorových zařízení tak i 

zařízeními samotnými. Dále odborná způsobilost při práci s elektro zařízeními a certifikace 

politiky jakosti a ochraně životního prostředí. 

 Osobně hrozbu vstupu nového konkurenta vnímám jen jako vstup oficiálního distributora 

významného světového výrobce akumulačních zařízení na náš trh nebo z důvodu převratného 

technologického pokroku, který by znamenal změnu kurzu ve výrobě akumulačních zařízení a 

tím příchod nových společností a technologických postupů na trh. 

4.3.3 Nebezpečí substitučních výrobků 

Substituce výrobků je v tomhle odvětví obrovská. Výrobky jsou si hodně podobné jak po 

stránce kvality a parametru produkty tak i vzhledově. Substituční výhodu tedy představují 

produkty již známých a zaběhlých značek, které garantují léty praxe svou kvalitu. Z toho 

důvodu společnosti sázejí na kvalitou ověřené produkty, které nabízí či využívají obdobných 

parametrů pro vlastní výrobu akumulačních zařízení. I zde samozřejmě hraje velkou roli 

technologicky-inovační faktor, který neustále nutí společnosti zaměřovat pozornost na 

aktuální trendy v akumulaci energie. Posledním trendem je akumulace solární energie či 

představení možného budoucího nahrazení lithiových baterií za akumulačních zařízení na bázi 

sodíku. Výhodou společnosti je její vlastní komplementace součástí akumulačních zařízení, 

aby mohly splňovat všechny požadavky a potřeby zákazníka. 

4.3.4 Vyjednávací vliv odběratelů 

Vyjednávající vliv odběratelů je významný, protože se jedná o tržní produkt a je na trhu 

mnoho substitutů. Společnost na to reaguje vytříbeným způsobem komunikace, kdy se snaží 

zachovat ke každému zákazníkovy individuální přístup a flexibilitu v jednání. Ve společnosti 

se řídí pořekadlem „Náš zákazník, náš pán“, jelikož následná spokojenost zákazníka zařídí 
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společnosti neocenitelnou zpětnou vazbu v podobě pozitivních referencí, které nejvíce 

zapůsobí na okolí v podobě skvělé reklamy a dobré pověsti společnosti. Mezi hlavní 

odběratele společnosti lze zařadit především energetické společnosti, dále společnosti, které 

se zaměřují na instalaci záložních zdrojů a také drobné koncové zákazníky. 

4.3.5 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Vyjednávací vliv dodavatelů je střední, neboť je velké množství výrobců, kteří se zabývají 

výrobou akumulačních zařízení ať už světoznámí velcí výrobci tak menší společnosti. Z toho 

důvodu je silnější vyjednávací pozice na straně společnosti, která má možnost vybírat si z více 

alternativ dodavatelů. Samozřejmostí je pro společnost dosáhnout klíčového partnerství, které 

je pro společnost výhodné, ale v případě změn dodavatelských podmínek to nebude mít na 

společnost devastující vliv, jelikož může najít vhodné řešení u jiného dodavatele. Větším 

rizikem než problémy s dodavatelem může společnosti způsobit měnový kurz. 

4.4 ANALÝZA SOUČASNÉHO IS 

V současné době využívá společnost svůj informační systém ke každodenní práci a je tedy pro 

ni klíčové jeho správná a nepřetržitá funkčnost. Proto se společnost začala v poslední době 

zaměřovat na řešení aktuálních problému s informačním systémem a zjišťuje, co by se dalo 

udělat jinak, které části informačního systému vylepšit a co nechat při starém. 

4.4.1 Metoda HOS 8 

Analýzu metodou HOS 8 jsem prováděl za pomocí dotazníkového průzkumu ve společnosti. 

Na základě odpovědí na daný dotazník jsem zjistil stav jednotlivých oblastí informačního 

systému ve společnosti. 

Hardware 

Společnost používá starší hardware, který sice splňuje požadavky pro účel práce, ale z důvodu 

neustálého softwarového vývoje bude muset být brzy vyměněn. Hodnocení 2. 

Software 

Software je upraven dle požadavků společnosti a plně dostačuje ke všem potřebným výkonům 

práce. Neustálé aktualizace nezbytných částí softwaru zaručují funkčnost a modernizaci 

softwaru. Hodnocení 4. 
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Orgware 

Ve společnosti jsou dobře obeznámeni s organizační strukturou a povinnostmi výkonu práce 

dané pozice. Nicméně chybí oficiálně sepsaný kodex bezpečné a doporučené pracovní 

postupy v informačním systému, ve společnosti funguje orgware na bázi ústní 

domluvy/proškolení. Hodnocení 2. 

Peopleware 

Oblast školení zaměstnanců je ve společnosti striktně dodržována. Zaměstnanci jsou plně 

proškoleni pro provoz softwaru, který je nezbytný pro jejich práci. Hodnocení 4. 

Dataware 

Dostupnost dat společnosti je ve velké míře. S daty společnosti může pracovat každý 

zaměstnanec. Zde chybí větší bezpečnost dat, například připojovaní přenosných datových 

zařízení či určení pravomocí při práci s daty. Hodnocení 2. 

Customers 

Oblast zákazníků určuje, zda má podnik přehledně zvládnutý informační systém pro 

poskytování služeb zákazníkům. Informativní charakter a přehled na stránkách společnosti je 

zvládnut skvěle.  Hodnocení 4. 

Suppliers 

Dodavatelský segment informačního systému ve společnosti běží na skvělé úrovni. 

Přehlednost a informativní ráz, ohledně dodavatelů, funguje ve společnosti na výborné úrovni. 

Hodnocení 4. 

Management IS 

Management informačních systému je na velmi dobré úrovni, má pevně danou strategii IS a 

dokáže uplatňovat pravidla bezpečnosti IS od svých zaměstnanců. Hodnocení 4. 

Souhrnné hodnocení metody HOS 8 

Po zodpovězení otázek a vyhodnocení odpovědí se pomocí tohoto vzorce: 

 𝜇𝑖 = [
∑ 𝜇𝑖𝑗−𝑀𝐴𝑋𝑖−𝑀𝐼𝑁𝑖

10
𝑗=1

8
+ 0,5] vypočítá hodnota stavu jednotlivých oblastí. Výsledky 

jednotlivých částí jsou zobrazeny v následující tabulce. 
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Tabulka 3 – Hodnocení metody HOS 8 

Oblast Vyhodnocení stavu oblasti Slovní popis 

Hardware 2 Spíše špatná úroveň 

Software 4 Dobrá úroveň 

Orgware 2 Spíše špatná úroveň 

Peopleware 4 Dobrá úroveň 

Dataware 2 Spíše špatná úroveň 

Customers 4 Dobrá úroveň 

Suppliers 4 Dobrá úroveň 

Management IS 4 Dobrá úroveň 

 

Z výsledků lze vysoudit, že společnost má ve vynikajícím stavu Software, Peopleware, 

Customers, Suppliers a Management IS. Za to na nedostačující úrovni se nachází Hardware, 

Orgware a Dataware. 

Podrobný model zkoumaného informačního systému je následující: m = (2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 4). 

Souhrnný stav zkoumaného informačního systému je následující: µ = min (2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 

4) => µ = 2 tzn. spíše špatná úroveň informačního systému. 

Zkoumaný informační systém se považuje za vyvážený, protože byly splněny tyto podmínky, 

že pro všechny µi  platí: (µi - µ) ≤ 1  a   ∑ (µi −  µ) ≤ 38
𝑖=1 . 

Charakter vyváženosti zkoumaného informačního systému r = 0 nám značí, že informační 

systém lze považovat za efektivní. 

Význam informačního systému pro společnost v = 0 nám značí, že zkoumaný informační 

systém je pro chod společnosti důležitý, jeho krátkodobý výpadek nějak výrazně neovlivní 

chod či zisk společnosti ani spokojenost zákazníků. 

Doporučení metody HOS 8 pro informační systém jako celek je zvýšit souhrnný stav na 

úroveň 3 (spíše dobrá úroveň) a udržovat vyváženost informačního systému. 
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Obrázek 9 – Grafické znázornění metody HOS 8 (vlastní tvorba) 

4.5 SWOT ANALÝZA 

Jelikož vybraná společnost v době analýzy řešila největší potíže s informačním systémem, 

zaměřím se na SWOT analýzu informačního systému, který bude následně také řešen 

v postupu řízení rizik. 
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Tabulka 4 – SWOT analýza IS  

SWOT ANALÝZA 

Vnitřní analýza Silné stránky Slabé stránky 

 Zavedený a funkční 

systém softwaru 

s danou podporou  

 Zaměstnanci proškoleni 

v IS  

 Neustálá obnova 

hardwaru  

 Umístění serveru na 

jednom místě 

 Použití zastaralého 

softwaru pro 

terminálový server 

 Nestabilní Wi-Fi 

 Není zprovozněna 

lokální doména pro 

jednodušší správu IS 

Vnější analýza Příležitosti Hrozby 

 Vytvoření systému 

ochrany informací 

 IT školení bezpečnosti 

 Udělení práv pro práci 

s daty  

 Vytvoření 

bezpečnostních 

standardů a postupů 

práce s IS 

 Zřízení záložního 

serveru mimo budovu 

společnosti 

 Přístup do IS 

(identifikace) 

 Vzdálený přístup do IS 

přes VPN  

 Vytvoření spolehlivého 

mailboxu 

 ISO 27001 - Certifikace 

systému managementu 

bezpečnosti informací 

 Zneužití dat 

zaměstnanci (chybí 

kontrolní program 

např. SIEM) 

 IS má otevřené porty 

RDP pro spojení na 

servery 
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4.5.1 Silné stránky (+) 

Zavedený a funkční systém softwaru s danou podporou 

Společnost využívá pro svou pracovní náplň soubor softwaru, které jsou mezi sebou 

propojeny komunikačními kanály.  Propojenost a využití dat je na dostatečné úrovni a to 

usnadňuje zaměstnancům práci s daty, aniž by zdlouhavě musely dané data vyhledávat. Také 

funguje automatická každodenní záloha dat v softwaru na úložiště (server společnosti), proto 

se nemusí společnost obávat o nějakou ztrátu dat z důvodu technických problémů. Server je 

také pravidelně automaticky aktualizován. Podpora je tvořena přímo od vydavatele softwaru a 

funguje na požadované úrovni. 

Zaměstnanci proškoleni v IS  

Zaměstnanci jsou řádně proškoleni pro práci se souborem softwaru, které společnost využívá. 

Dokáží tak řešit jednoduché potíže softwaru aniž by musely vyhledávat pomoc od podpory 

softwaru. Reakce zaměstnanců na problém se softwarem je pohotová. Školení probíhají 

pokaždé, jeli, vydána nějaká převratná aktualizace softwaru, která mění např. přístupové 

zkratky, funkce či prostředí softwaru. 

Neustálá obnova hardwaru 

Společnost dbá na kvalitu svého hardwaru, jelikož si uvědomuje technologický pokrok v it 

prostředí a také softwarovou náročnost. Proto z důvodu rychlé odezvy a stabilního 

bezproblémového provozu informačního systému mění hardware tak často, aby vždy splňoval 

softwarové podmínky a zaměstnanci nebyly limitování slabým výkonem jejich pracovních 

zařízení. Při provádění analýzy HOS 8 nebyl ještě hardware vyměněn, nicméně už byly 

poskytnuty kroky k nahrazení staršího hardwaru novým. 

4.5.2 Slabé stránky (-) 

Umístění serveru  

Umístění hlavního serveru společnosti na nepříliš bezpečnostně zajištěném místě. Prostory 

umístění nebyly původně vytvořeny pro takovýto účel a umístění serveru zde bylo řešeno jako 

záložní plán. Z důvodu bezpečnostního rizika jako požár, krádež či útok by měl být hlavní 

server společnosti v lepších prostorech. 
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Použití zastaralého softwaru pro terminálový server 

Společnost používá zastaralý software pro terminálový server, tedy vzdálený přístup 

k počítači přes internet. Z důvodu zastaralého serveru není možná souběžná práce dvou a více 

zaměstnanců na terminálovém serveru, software podporuje jen souběžnou práci jednoho 

uživatele. Tím pádem se zvedá časová náročnost na vykonání dané práce z důvodu nutnosti 

čekání, než druhý uživatel dokončí svůj úkon. 

Nestabilní Wi-Fi 

Společnost sem tam zmítájí potíže s nestabilitou bezdrátového připojení. Poté je někdy 

připojení do bezdrátové sítě společnosti problémové a zaměstnanci musí využít staršího 

způsobu připojení přes síťový kabel. Tento potíž může být způsoben neaktuální verzí 

softwaru či závadou na modemu bezdrátového připojení. 

Není zprovozněna lokální doména pro jednodušší správu IS 

V síti společnosti není zprovozněna lokální doména, která výrazně zjednodušuje správu 

klientských stanic (počítačů), přístupových údajů, práv k jednotlivým sdíleným složkám a 

mapováním jednotek v síti. Lokální doména usnadňuje práci IT manažerovi, který s její 

pomocí provádí výkonnou a kontrolní činnost. 

4.5.3 Příležitosti (P) 

Vytvoření systému ochrany informací 

Společnost může pro kontrolu práce svých zaměstnanců vytvořit systém ochrany informací, 

který dokáže v kontextu a souvislostech posuzovat situace bezpečného využití firemních dat 

pro společnost. Např. technologii SIEM pro minimalizaci úniku citlivých dat 

z kybernetického prostředí společnosti. 

IT školení bezpečnosti 

Školení zaměstnanců pro bezpečnost práce v informačním systému, aby nedošlo či se 

minimalizovala pravděpodobnost nevědomého zneužití firemních dat z důvodu omylu 

zaměstnance, který může naletět na podvodný útok, kterých je v dnešní době nepřeberné 

množství, jelikož útočníci se snaží zneužít nepozornosti zaměstnanců. 
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Udělení práv pro práci s daty  

Společnost nemá pevně stanovené práva práce s daty v informačním systému. Tedy 

zaměstnanci mohou pracovat s veškerými daty společnosti, aniž by potřebovaly nějaký 

autorizační přístup k nim. Zaměstnanci by měli mít práva jen k datům, která využívají ke své 

pracovní činnosti. 

Vytvoření bezpečnostních standardů a postupů práce s IS 

Ve společnosti funguje jen ústní domluva ohledně bezpečnostních standardů a postupů práce 

s informačním systémem. Vytvoření tzv. bezpečnostního kodexu při práci s informačním 

systémem dodá větší odpovědnost a příkladnost zaměstnanců za své počínání. 

Zřízení záložního serveru mimo budovu společnosti 

Společnost by si měla vytvořit záložní server pro svá daty mimo svou budovu z důvodu 

živelné pohromy či bezpečnostního rizika, aby neměla všechna svá data uložena jen na 

jednom místě a minimalizovala tak případnou ztrátu. 

Přístup do IS (identifikace) 

Zaměstnanci by se měly identifikovat nejen při spuštění a přihlášení do svého zařízení, ale 

také do softwaru z důvodu kontroly jejich práce a využívání dat, se kterými pracují. 

Vzdálený přístup do IS přes VPN 

Jedná se o zabezpečený vzdálený přístup do firemního informačního systému pro přímo 

nakonfigurovaného uživatele. Tím se zajistí bezpečnostní riziko nepovoleného vstupu do 

firemního informačního systému. Možnost nakonfigurovat pro jakéhokoliv zaměstnance, 

který potřebuje vzdálený přístup do informačního systému. 

Vytvoření spolehlivého mailboxu 

Přetvořit firemní mailbox do spolehlivější a přehlednější aplikace než jakou společnost 

v nynější době využívá. Tím dojde i k účinné obraně proti nevyžádané poště a možným 

podvodným útokům pomocí mailů. 

ISO 27001 – Certifikace systému managementu bezpečnosti informací 

ISO 27001 neboli ochrana firemního informačního kapitálu. Jedná se o systém řízení 

bezpečnosti informací. Přínosů je nespočet např. systematická identifikace informačních 
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bezpečnostních rizik či plány pro řízení kontinuity činností v případě mimořádných událostí 

způsobených lidským faktorem či přírodou. 

4.5.4 Hrozby (H) 

Zneužití dat zaměstnanci 

V dnešní době stále aktuální hrozba zneužití firemních dat zaměstnanci, společnost sice 

udržuje rodinné vztahy a prostředí se svými zaměstnanci, avšak opatrnosti není nikdy dost. 

Aktuálně mají zaměstnanci ve společnosti přístup ke všem datům a také mohou libovolně 

navštěvovat jakékoliv internetové servery, instalovat programy na firemní zařízení či 

připojovat přenosná datová úložiště. V minulosti se už několikrát stalo, že zaměstnanec aniž 

by vědomě konal, zapříčinil ztrátu firemních dat, tím že naletěl na podvodný útok. Zde může 

pomoci software pro kontrolu vykonávané činnosti a souvislosti kontextu s danou činností 

(např. SIEM). 

IS má otevřené porty RDP pro spojení na servery 

Velké bezpečnostní riziko informačního systému. Informační systém má na firewallu 

(kontrolní bod bezpečnosti komunikace mezi sítěmi) otevřené porty pro RDP spojení na 

servery (ovládání počítače na dálku přes síť). Zneužití této hrozby by mohlo vést ke zcizení 

citlivých a provozně důležitých dat společnosti. V minulosti bylo zaznamenáno několik 

případů vniknutí do firemních sítí prostřednictvím RDP spojení na servery a následné 

zašifrování či zcizení životně důležitých dat společnosti, po které útočník požadoval finanční 

kompenzaci za znovuobnovení dat.  
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5 ANALÝZA RIZIK 

Z důvodu neustále se zvyšujících požadavků na bezpečnost, rychlost, funkcionalitu, 

jednoduchost ovládání, propojenost, srozumitelnost a efektivnost informačního systému se 

společnost rozhodla pro revizi svého informačního systému. Cílem této etapy je tedy 

posouzení rizik týkající se informačního systému společnosti na základě získaných informací 

od managementu a zaměstnanců společnosti (uživatelů informačního systému) a také z 

osobních poznatků. 

5.1 IDENTIFIKACE AKTIV 

Identifikace aktiv nám slouží pro vymezení posuzovaného informačního systému, určujeme 

aktiva, která ovlivňují funkčnost informačního systému. Aktiva, která ovlivňují informační 

systém společnosti lze zařadit do následujících oblastí: 

Hardware – Zařízení výpočetní techniky používaná ve společnosti. Např. stolní PC a jeho 

komponenty, notebook, server, tiskárna, modem atd. 

Software – Programové vybavení společnosti. Např. programy, které společnost využívá ke 

své práci, operační systém na zařízeních společnosti. 

Orgware – Pravidla pro práci s informačním systémem. Např. bezpečnostní směrnice a 

předpisy. 

Peopleware – Zaměstnanci, kteří využívají informační systém společnosti ke své práci. 

Dataware – Práce s daty v programech, které společnost využívá. Např. jejich vložení, 

zálohování, využívání a dostupnost dat v informačním systému.  

Management IS – Vyžadování stanovených pravidel a strategií informačního systému 

manažery společnosti.  

5.2 IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ RIZIK 

Identifikace a vyhodnocení rizik u informačního systému společnosti za pomocí metody 

FMEA. Analýza metodou FMEA je rozčleněna na části: Hardware, Software, Orgware, 

Peopleware, Dataware, Management IS. Z těchto částí budou identifikována rizika a jejich 

možné příčiny vzniku, důsledky působení a vypočteny hodnoty rizikového čísla RPN. 

Hodnota rizikového čísla RPN se vypočítá součinem hodnoty stupně závažnosti rizika, 

pravděpodobnosti výskytu rizika a pravděpodobnosti odhalení rizika. Analýza metodou 
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FMEA bude také obsahovat současné opatření a navržená opatření proti vzniku rizik. Na to 

navazuje odhadnutí schopnosti minimalizovat hodnoty rizikového čísla RPN u zmíněných 

rizik za pomocí navržených opatření. 

Výstupem analýzy FMEA bude určení závažných rizik, které je zapotřebí eliminovat či 

alespoň minimalizovat na přijatelnou úroveň. Nejvíce závažné rizika budou zapsána do mapy 

rizik pro přehledné určení nejrizikovější oblasti informačního systému společnosti. 

Aby bylo možné zpracovat analýzu FMEA je zapotřebí si stanovit kritéria hodnocení rizik 

z hlediska stupně závažnosti, pravděpodobnosti výskytu rizika a pravděpodobnosti odhalení 

rizika, které jsem si určil v následujících tabulkách. 

Tabulka 5 – Kritéria hodnocení rizik z hlediska stupně závažnosti 

Popis 

hodnocení 

Slovní hodnocení Číselné 

hodnocení 

Zanedbatelný Realizace rizika nepředstavuje žádnou nebo 

minimální hrozbu či škodu. 

1 - 2 

Nízký Realizace rizika může způsobit menší ztráty, 

následky rizika jsou v přijatelné míře. 

3 – 4 

Střední Realizace rizika obnáší parné ztráty. 5 – 6 

Vysoký Realizace rizika může způsobit vážné ztráty, následky 

rizika jsou významné. 

7 – 8 

Kritický Realizace rizika představuje závažný problém, dopad 

je kritický a následky jsou finančně i časově velmi 

nákladné. 

9 - 10 

 

Tabulka 6 - Kritéria hodnocení rizik z hlediska pravděpodobnosti výskytu 

Popis hodnocení Slovní hodnocení Číselné 

hodnocení 

Nepravděpodobná Pravděpodobnost výskytu rizika je možná pouze 

teoreticky. 

1 - 2 

Výjimečná Pravděpodobnost výskytu rizika je minimální. 3 – 4 

Malá Výskyt rizika není příliš častý a pravděpodobnost 

výskytu je nízká. 

5 – 6 

Střední Výskyt rizika je častý a pravděpodobnost výskytu 

je střední. 

7 – 8 

Vysoká Je téměř jisté, že riziko vznikne a 

pravděpodobnost výskytu je vysoká. 

9 - 10 
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Tabulka 7 - Kritéria hodnocení rizik z hlediska pravděpodobnosti odhalení 

Popis hodnocení Slovní hodnocení Číselné 

hodnocení 

Vysoká Výskyt rizika je lehce předvídatelný, možnosti 

prevence jsou známé a snadno použitelné. 

1 - 2 

Střední Výskyt rizika je předvídatelný, možnosti prevence 

známé a ve většině případů použitelné. 

3 – 4 

Malá Výskyt rizika je těžce předvídatelný, možnosti 

prevence jsou známé, ale nepříliš používané. 

5 – 6 

Výjimečná Výskyt rizika je těžce předvídatelný, možnosti 

prevence jsou známé, ale těžko použitelné. 

7 – 8 

Nepravděpodobná Výskyt rizika je nepředvídatelný, možnosti prevence 

jsou pouze na teoretické úrovni nebo havarijní 

připravenosti a reakce. 

9 - 10 

Součástí vyhodnocení rizik je také jejich kategorizace dle výše hodnoty RPN (rizikové číslo). 

Podle výše RPN určujeme jak s riziky nakládat a do které skupiny je přiřadit. Jeli hodnota 

RPN vyšší než 50 jedná se o riziko nepřijatelné a musí být navržena opatření ke snížení jeho 

hodnoty. Rizika s nižší hodnotou jak 50 patří do skupiny přijatelných rizik. Skupiny rizik dle 

RPN jsou popsána v následující tabulce. 

Tabulka 8 – Kategorizace rizik  

Kategorizace rizik Hodnota RPN rizika 

Zanedbatelná 0 – 50 

Mírná 51 – 100 

Závažná 101 – 200 

Kritická Nad 200 

 

5.3 ANALÝZA FMEA 

Analýza rizik za pomocí metody FMEA pro informační systém společnosti je provedena pro 

každou oblast zvláště. Barevně jsou znázorněny hodnoty rizikového čísla, které spadají do 

kategorie zanedbatelných rizik, a to zelenou barvou. Rizika mírná, závažná a kritická zase 

barvou červenou, tedy ta rizika, která by měla společnost řídit. 
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5.3.1 FMEA Hardware 

Tabulka 9 – Tabulka FMEA Hardware 

Systém: Informační systém 
Zodpovědnost za 

návrh: 
Lukáš Zaoral 

Datum provedení 

FMEA: 
27. 04. 2018 

Oblast: Hardware 

Popis rizika Příčina Důsledek 

Současné 

opatření či 

nástroj prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Navrhovaná opatření 

či nástroje prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

 

RPN 

Porucha PC 

Selhání částí PC 

(zdroj, procesor, 

základní deska atd.) 

Nemožnost práce 

zaměstnance na 

svém PC 

Pravidelná údržba 

a servis PC 
8 4 5 160 

Nakoupit záložní 

přenosný (mini) PC či 

notebook 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

48 

Porucha 

tiskárny 

Selhání softwaru či 

opotřebení 

materiálu 

Nemožnost 

vytisknutí 

faktury, potvrzení 

objednávky či 

dalších 

dokumentů 

Pravidelná údržba 

a servis tiskárny 
7 3 5 105 

Vytvořit přístup 

v případě poruchy 

k další tiskárně 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

30 

Porucha 

hard disku 

Přehřátí hard disku 

či opotřebení 

materiálu 

Ztráta dat 

Každodenní 

záloha dat na 

server 

8 4 5 160 

Záloha dat na server 

po každém důležitém 

úkonu pracovníka 

 

4 

 

2 

 

5 

 

40 

Porucha 

myši či 

klávesnice 

Opotřebení 

materiálu či vybití 

baterie 

Nemožnost práce 

zaměstnance na 

svém PC 

Zakoupení nové 

myši, klávesnice 

či náhradní 

baterie 

4 5 5 100 

Nakoupit náhradní 

myš, klávesnici či 

baterie pro možnost 

okamžité výměny 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

40 

Porucha 

mobilního 

telefonu 

Přehřátí či rozbití 

telefonu 

Omezenost práce 

zaměstnance 

V terénu využití 

soukromého 

mobilu, ve 

společnosti pevné 

linky 

7 6 5 210 

Nákup náhradního 

mobilu či proplacení 

účtů ze soukromého 

mobilu 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

48 

Porucha 

telefonní 

pevné linky 

Opotřebení 

materiálu či 

výpadek služeb 

Omezenost práce 

zaměstnance 

Využití 

mobilního 

telefonu 

8 3 5 120 

Vytvoření internetové 

služby pro spojení na 

společnost (např. 

Skype) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

20 
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Porucha 

modemu 

Neaktuální 

software, přehřátí či 

opotřebení 

materiálu 

Nemožnost 

online práce 

zaměstnance 

Nákup nového 

modemu 
10 3 5 150 

V případě poruchy 

vytvoření dočasné 

záložní sítě přes 

mobilní telefon nebo 

nakoupení náhradního 

modemu 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

48 

Porucha 

serveru 

Přehřátí, 

nekompatibilní 

aktuální software, 

opotřebení 

materiálu 

Nemožnost práce 

a využití 

firemních dat k 

práci 

Nákup nového 

serveru 
10 3 5 150 

Pořízení záložního 

serveru 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

48 

Ztráta či 

odcizení 

přenosného 

úložného 

zařízení 

Lidský faktor 
Ztráta či případné 

zneužití dat 
- 8 5 5 200 

Vytvoření 

bezpečnostních 

pokynů pro práci 

s přenosnými zařízení 

a zabezpečit zařízení 

heslem 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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Výpadek 

elektrické 

energie 

Živelné katastrofy či 

porucha 

elektronické sítě 

Nemožnost práce 

zaměstnance 

Využití 

náhradních zdrojů 

energie 

2 4 5 40 

 

- 

 

2 

 

4 

 

5 

 

40 

Výpadek 

internetové 

sítě 

Živelné katastrofy či 

porucha internetové 

sítě 

Nemožnost 

online práce 

zaměstnance 

- 10 3 5 150 

V případě poruchy 

vytvoření dočasné 

záložní sítě přes 

mobilní telefon 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

48 

Neprovedení 

zálohy dat 

Nedostatečná paměť 

na úložišti 
Možná ztráta dat 

Zakoupení 

paměťového 

úložiště s větší 

kapacitou 

7 7 3 147 

Častější čištění 

úložiště PC po 

zálohování dat na 

server a následné 

vymazání 

nepotřebných dat 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

42 
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5.3.2 FMEA Software 

Tabulka 10 – Tabulka FMEA Software 

Systém: Informační systém 
Zodpovědnost 

za návrh: 
Lukáš Zaoral Datum provedení FMEA: 27. 04. 2018 

Oblast: Software 

Popis rizika Příčina Důsledek 

Současné 

opatření či 

nástroj prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Navrhovaná opatření 

či nástroje prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Zastaralá 

verze 

softwaru 

Nezakoupením 

licence novější 

verze či vypnutím 

automatických 

aktualizací 

Možnost špatné 

kompatibility 

s novější verzí či 

ostatními částmi 

IS (např. nová 

přípona souboru 

či neschopnost 

převedení dat do 

novější verze) 

Pravidelná 

kontrola 

aktuálnosti 

softwaru 

4 2 2 16 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

16 

Výpadek 

softwaru 

Zastaralá verze 

softwaru, spuštění 

více výkonově 

náročných softwaru, 

nepovoleného 

obsahu (např. 

Facebook) či 

přehřátí hardwaru 

Ztráta 

neuloženého 

obsahu či špatná 

funkčnost 

softwaru 

- 5 4 3 60 

Vypnutí ostatních 

softwaru, se kterým 

zaměstnanec již 

nebude pracovat 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

36 

Neplynulé 

fungování 

softwaru 

Zastaralá verze 

softwaru, spuštění 

více výkonově 

náročných softwaru 

či nepovoleného 

obsahu (např. 

Facebook) 

Zvýšení časové 

náročnosti na 

vykonání daného 

úkonu 

Pravidelná 

kontrola 

aktuálnosti 

softwaru 

4 5 3 60 

Spouštění softwaru 

postupně, Blokování 

nepovoleného obsahu 

(internetových stránek) 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

36 
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Zastaralý 

operační 

systém na PC 

zaměstnanců 

Nezakoupením 

licence novější 

verze či vypnutím 

automatických 

aktualizací 

Nespuštění 

softwaru 

z důvodu 

kompatibility či 

nevyužití všech 

funkcí softwaru 

Pravidelná 

kontrola 

aktuálnosti 

operačního 

systému 

5 3 3 45 

 

 

 

- 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

45 

Zastaralý 

operační 

systém na 

serveru 

Neprovedena 

aktualizace 

operačního systému 

na serveru 

Vzdálený přistup 

k datům omezen 

souběžně jen pro 

jednoho 

zaměstnance 

- 4 6 4 96 

Pravidelná kontrola 

aktuálnosti operačního 

systému serveru 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

48 

Zastaralý 

software 

bezpečnosti 

Nezakoupením 

licence novější 

verze či vypnutím 

automatických 

aktualizací 

Bezpečnostní 

riziko (krádež či 

zničení dat) 

Pravidelná 

kontrola 

aktuálnosti 

bezpečnostního 

systému 

8 3 2 48 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

48 

Neúmyslná 

modifikace 

pracovního 

softwaru 

Lidský faktor 

Změna nastavení 

programu (např. 

zrušení 

aktualizací 

smazání 

důležitých částí 

atd.) 

- 8 5 7 280 

Kontrola programu 

před jeho uzavřením a 

uložením 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

48 
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5.3.3 FMEA Orgware 

Tabulka 11 – FMEA Orgware 

Systém: Informační systém 
Zodpovědnost za 

návrh: 
Lukáš Zaoral 

Datum provedení 

FMEA: 
27. 04. 2018 

Oblast: Orgware 

Popis rizika Příčina Důsledek 

Současné 

opatření či 

nástroj prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Navrhovaná opatření 

či nástroje prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Otevření 

nevyžádanéh

o/nebezpečné

ho emailu 

(spam) 

Neobezřetnost 

zaměstnance při 

výkonu práce 

Možná ztráta dat 

či zavirování PC 
Ústní proškolení 8 5 5 200 

Vytvoření 

bezpečnostního 

kodexu práce 

s informačním 

systémem a aktuální 

anti-malware software 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

Otevření 

nebezpečnéh

o 

internetovéh

o portálu 

Neuposlechnutí 

ústní dohody 

zaměstnance 

ohledně bezpečnosti 

IS 

Možná ztráta dat 

či zavirování PC 

Ústní proškolení 

a důvěra 
8 5 5 200 

Vytvoření 

bezpečnostního 

kodexu práce 

s informačním 

systémem a zakázat 

přístup na nebezpečné 

portály v IS 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

Stažení 

škodlivého 

softwaru 

Neobezřetností či 

neuposlechnutí ústní 

dohody 

zaměstnance 

ohledně bezpečnosti 

IS 

Možná ztráta dat 

či zavirování PC 

Ústní proškolení 

a důvěra 
8 5 5 200 

Vytvoření 

bezpečnostního 

kodexu práce 

s informačním 

systémem a udělit 

pravomoci pro práci 

v IS 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

Připojení 

přenosného 

zařízení se 

škodlivým 

softwarem 

Neuposlechnutí 

ústní dohody 

zaměstnance 

ohledně bezpečnosti 

IS 

Možná ztráta dat 

či zavirování PC 

Ústní proškolení 

a důvěra 
8 5 6 240 

Vytvoření 

bezpečnostního 

kodexu práce 

s informačním 

systémem a udělení 

pravomocí pro práci 

operačním systémem v 

IS 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

45 
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Převod 

financí na 

cizí účet 

Neobezřetnost 

zaměstnance při 

výkonu práce (oběť 

promyšleného 

podvodu) 

Ztráta financí 

společnosti 

Ústní proškolení 

a důvěra 
10 3 6 180 

Vytvoření 

bezpečnostního 

kodexu práce 

s informačním 

systémem a 

schvalování finančních 

převodů vyšších částek 

managementem 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

20 

Krádež 

strategických 

dat 

společnosti 

Lidský faktor 

Únik 

strategických dat 

společnosti 

Ústní proškolení 

a důvěra 
10 3 8 240 

Udělení přístupu pro 

práci s daty v IS 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

54 

Odstranění 

dat 

společnosti 

Neobezřetnost při 

práci v IS 

Ztráta dat 

společnosti 

Ústní proškolení 

a důvěra 
10 5 6 300 

Automatická záloha 

dat 

 

6 

 

4 

 

3 

 

72 
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5.3.4 FMEA Peopleware 

Tabulka 12 – FMEA Peopleware 

Systém: Informační systém 
Zodpovědnost za 

návrh: 
Lukáš Zaoral Datum provedení FMEA: 27. 04. 2018 

Oblast: Peopleware 

Popis rizika Příčina Důsledek 

Současné 

opatření či 

nástroj prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Navrhovaná opatření 

či nástroje prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Neschopnost 

zaměstnance 

při práci se 

softwarem 

Neproškolený 

zaměstnanec 

Nevykonaná 

práce 

zaměstnancem 

Proškolení 

zaměstnanců na 

softwarech 

4 2 2 16 

Dobrovolné 

zaměstnanecké kurzy 

ohledně aktualizací 

softwaru 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

12 

Neschopnost 

zaměstnance 

při práci s 

tiskárnou 

Neproškolený 

zaměstnanec 

Nevykonaná 

práce 

zaměstnancem 

Proškolení 

zaměstnanců pro 

práci s tiskárnou 

4 2 2 16 

 

 

- 

 

4 

 

2 

 

2 

 

16 

Neschopnost 

zaměstnance 

zálohovat 

data 

Neproškolený 

zaměstnanec 

Neuložená 

vykonaná práce 

Proškolení 

zaměstnanců, jak 

zálohovat dat 

6 2 2 24 

 

 

               - 

 

6 

 

2 

 

2 

 

24 

Neschopnost 

zaměstnance 

pracovat 

mimo 

kancelář 

Neproškolený 

zaměstnanec či 

neaplikován 

vzdálený přístup na 

PC pro zaměstnance 

Nevykonaná 

práce 

zaměstnancem 

Proškolení 

zaměstnanců pro 

práci se 

vzdáleným 

přístupem na PC 

5 3 3 45 

Případné další 

proškolení 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

36 

Nedostatečná 

podpora 

softwaru 

Špatná odezva od 

výrobce softwaru 

nebo IT manažera 

Časové prodlení 

činností 

zaměstnance či 

nevykonaná práce 

zaměstnancem 

- 8 3 3 72 

Podat stížnost na jejich 

služby s dodatkem 

očekávání zlepšení 

služeb (spouštěcí 

mechanismus 

k jednání) 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

54 
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Nedostatečná 

podpora 

síťového 

připojení 

Špatná odezva od 

provozovatele 

telekomunikačních 

služeb nebo IT 

manažera 

Časové prodlení 

činností 

zaměstnance či 

nevykonaná práce 

zaměstnancem 

- 8 4 3 96 

Podat stížnost na jejich 

služby s dodatkem 

očekávání zlepšení 

služeb (spouštěcí 

mechanismus 

k jednání) či výměna 

provozovatele 

telekomunikačních 

služeb 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

72 

 

5.3.5 FMEA Dataware 

Tabulka 13 – FMEA Dataware 

Systém: Informační systém 
Zodpovědnost za 

návrh: 
Lukáš Zaoral 

Datum provedení 

FMEA: 
27. 04. 2018 

Oblast: Dataware 

Popis rizika Příčina Důsledek 

Současné 

opatření či 

nástroj prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Navrhovaná opatření 

či nástroje prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Možnost 

zneužití 

citlivých dat 

Nedostatečné 

bezpečnostní prvky 

IS 

Zneužití citlivých 

dat 

Ústní proškolení 

a důvěra 
9 4 4 144 

Použití softwaru pro 

management 

bezpečností informací 

a událostí (SIEM) 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

60 

Nenačtení 

dat 

potřebných k 

práci 

Špatná komunikace 

mezi softwarem a 

serverem 

Časové prodlení 

činností 

zaměstnance či 

nevykonaná práce 

zaměstnancem 

Pravidelná 

kontrola 

komunikace mezi 

serverem a jeho 

klienty (PC 

zaměstnanců) 

6 3 2 36 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

36 

Nenalezení 

dat 

potřebných k 

práci 

Špatný způsob 

třídění dat při 

ukládání na serveru 

Časové prodlení 

činností 

zaměstnance či 

nevykonaná práce 

zaměstnancem 

Ústní proškolení 

a důvěra 
7 4 2 56 

Pravidelná kontrola 

třídění dat v IS 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

24 
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Použití 

starých dat 

pro práci 

Neobezřetnost 

zaměstnance při 

výkonu práce či 

špatný způsob 

třídění dat při 

ukládání na serveru 

Neefektivní práce 

zaměstnance 

z důvodu využití 

zastaralých dat 

Ústní proškolení 

a důvěra 
5 3 2 30 

Pravidelná kontrola 

třídění dat v IS 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

24 

Spatně 

zadány data 

o 

zákazníkovy 

či dodavateli 

do IS 

Neobezřetnost 

zaměstnance při 

výkonu práce 

Časové prodlení 

činností 

zaměstnance, 

možná finanční 

ztráta z důvodu 

zaslání financí na 

cizí účet či 

možnost ztráty 

zákazníka 

z důvodu 

nepřesných 

informací 

Ústní proškolení 

a důvěra 
8 3 3 72 

Pravidelná kontrola 

náležitosti zadání 

objednávek po zadání 

do IS 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

45 

Vytvoření 

více záznamů 

o zákaznících 

či 

dodavatelích 

Neobezřetnost 

zaměstnance při 

výkonu práce 

Nepřehlednost při 

práci s IS a 

časové prodlení 

činností 

zaměstnance 

Ústní proškolení 

a důvěra 
5 4 3 60 

Pravidelná kontrola 

seznamu zákazníků a 

dodavatelů z důvodu 

duplicity dat 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

36 

Menší či větší 

skladové 

zásoby než 

jsou v IS 

Neobezřetnost 

zaměstnance při 

výkonu práce 

Nemožnost splnit 

neprodleně 

závazky vůči 

zákazníkovy 

(možná ztráta 

zákazníka) a 

časové prodlení 

činností 

Ústní proškolení 

a důvěra 
8 3 

 

3 

 

72 

Pravidelná kontrola 

skladových zásob a 

údajů o nich v IS 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

45 
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5.3.6 FMEA Management IS 

Tabulka 14 – FMEA Management IS 

Systém: Informační systém 
Zodpovědnost za 

návrh: 
Lukáš Zaoral 

Datum provedení 

FMEA: 
27. 04. 2018 

Oblast: Management IS 

Popis rizika Příčina Důsledek 

Současné 

opatření či 

nástroj prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Navrhovaná 

opatření či 

nástroje prevence 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpo

dobnost 

výskyt 

Pravděpo

dobnost 

odhalení 

RPN 

Neplnění 

strategických 

cílů 

zaměstnanci 

Nedůkladný přístup 

managementu 

k plnění 

strategických cílů 

Menší efektivnost 

růstu společnosti 

Pravidelný 

meeting ohledně 

plnění 

strategických cílů 

5 3 3 45 

Vytvoření standardů 

práce s informačním 

systémem 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

36 

Neefektivní 

práce 

zaměstnanců 

Neprobíhá kontrola 

vytvořené či 

vykonané práce 

zaměstnanců 

Menší efektivnost 

růstu společnosti 

Pravidelná 

kontrola 

vytvořené či 

vykonané práce 

zaměstnanců 

5 3 3 45 

Vytvoření standardů 

práce s informačním 

systémem 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

30 

Delší trvání 

pracovních 

úkonů 

zaměstnanců 

Zaměstnanci tráví 

svůj pracovní čas na 

internetu 

Menší efektivnost 

růstu společnosti 

Kontrola 

pracovní činnosti 

zaměstnanců 

7 6 5 210 

Vytvoření standardů 

práce s informačním 

systémem a 

zablokování 

přístupu na stránky 

s nevhodným 

obsahem pro 

pracovní výkon 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

45 

Neefektivní 

využívání 

softwaru 

Nevyslyšená zpětná 

vazba od 

zaměstnanců k 

managementu 

Časové prodlení 

činností 

zaměstnance či 

neefektivní práce 

Pravidelný 

meeting ohledně 

plnění 

strategických cílů 

5 3 3 

 

45 

 

Vytvoření standardů 

pro hlášení chyb 

v softwaru či jeho 

neefektivního 

využití 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

30 
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Bezpečnostně 

rizikové 

úkony 

zaměstnance 

na zařízení 

společnosti 

Připojování 

soukromých 

úložných zařízení, 

navštěvování 

internetových 

portálů 

s nebezpečným 

obsahem či 

stahování souborů s 

neověřeným 

obsahem 

Ztráta dat či 

zavirování PC 

Ústní proškolení 

a důvěra 
9 6 6 324 

Vytvoření 

bezpečnostního 

kodexu práce 

s informačním 

systémem, zakázat 

přístup na 

nebezpečné portály 

a udělit pravomoci 

pro práci 

s operačním 

systémem a v IS 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

63 
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5.4 ZHODNOCENÍ ANALÝZY FMEA 

Výsledkem analýzy FMEA bylo zjištěno 44 rizik v šesti oblastech, které ovlivňují informační 

systém společnosti. Výsledky budou rozebrány postupně podle oblastí: 

5.4.1 Oblast Hardware 

V oblasti Hardware bylo identifikováno dvanáct rizik. Nutnost zavedení opatření, které 

snižuje hodnotu rizika, je u jedenácti nepřijatelných rizik. 

Identifikované nepřijatelná rizika: 

 Porucha PC – hodnota RPN 160, kategorizace rizika závažné, 

 Porucha tiskárny – hodnota RPN 105, kategorizace rizika závažné, 

 Porucha hard disku – hodnota RPN 160, kategorizace rizika závažné, 

 Porucha myši či klávesnice – hodnota RPN 100, kategorizace rizika mírné, 

 Porucha mobilního telefonu – hodnota RPN 210, kategorizace rizika kritické, 

 Porucha telefonní pevné linky – hodnota RPN 120, kategorizace rizika závažné, 

 Porucha modemu – hodnota RPN 150, kategorizace rizika závažné, 

 Porucha serveru – hodnota RPN 150, kategorizace rizika závažné, 

 Ztráta či odcizení přenosného úložného zařízení – hodnota RPN 200, kategorizace 

rizika závažné, 

 Výpadek internetové sítě – hodnota RPN 150, kategorizace rizika závažné, 

 Neprovedení zálohy dat – hodnota RPN 147, kategorizace rizika závažné. 

Navrhovaná opatření snížila hodnotu rizika na zanedbatelnou (akceptovatelnou) u všech rizik, 

kromě rizika ztráty či odcizení přenosného úložného zařízení, jehož hodnota rizika se snížila 

na mírnou. 
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5.4.2 Oblast Software 

V oblasti Software bylo identifikováno sedm rizik. Nutnost zavedení opatření, které snižuje 

hodnotu rizika, je u čtyř nepřijatelných rizik. 

Identifikované nepřijatelná rizika: 

 Výpadek softwaru – hodnota RPN 60, kategorizace rizika mírné, 

 Neplynulé fungování softwaru – hodnota RPN 60, kategorizace rizika mírné, 

 Zastaralý operační systém na serveru – hodnota RPN 96, kategorizace rizika mírné, 

 Neúmyslná modifikace pracovního softwaru – hodnota RPN 280, kategorizace rizika 

kritické. 

Navrhovaná opatření snížila hodnotu rizika na zanedbatelnou (akceptovatelnou) u všech rizik. 

5.4.3 Oblast Orgware 

V oblasti Orgware bylo identifikováno sedm rizik. Všechny rizika jsou nepřijatelná, proto je u 

nich nutnost zavedení opatření, které snižuje hodnotu rizika. 

Identifikované nepřijatelná rizika: 

 Otevření nevyžádaného/nebezpečného emailu (spam) – hodnota RPN 200, 

kategorizace rizika závažné, 

 Otevření nebezpečného internetového portálu – hodnota RPN 200, kategorizace rizika 

závažné, 

 Stažení škodlivého softwaru – hodnota RPN 200, kategorizace rizika závažné, 

 Připojení přenosného zařízení se škodlivým softwarem – hodnota RPN 240, 

kategorizace rizika kritické, 

 Převod financí na cizí účet – hodnota RPN 180, kategorizace rizika závažné, 

 Krádež strategických dat společnosti – hodnota RPN 240, kategorizace rizika kritické, 

 Odstranění dat společnosti – hodnota RPN 300, kategorizace rizika kritické. 

Navrhovaná opatření snížila hodnotu rizika na zanedbatelnou (akceptovatelnou) u všech rizik, 

kromě rizik krádeže strategických dat společnosti a odstranění dat společnosti, jejichž hodnota 

rizika se snížila na mírnou. 
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5.4.4 Oblast Peopleware 

V oblasti Peopleware bylo identifikováno šest rizik. Nutnost zavedení opatření, které snižuje 

hodnotu rizika, je u dvou nepřijatelných rizik. 

Identifikované nepřijatelná rizika: 

 Nedostatečná podpora softwaru – hodnota RPN 72, kategorizace rizika mírné, 

 Nedostatečná podpora síťového připojení – hodnota RPN 96, kategorizace rizika 

mírné. 

Navrhovaná opatření snížila hodnotu rizika na zanedbatelnou (akceptovatelnou) u všech rizik, 

kromě rizik nedostatečné podpory softwaru a síťového připojení, jejichž hodnota rizika se 

snížila na mírnou. 

5.4.5 Oblast Dataware 

V oblasti Dataware bylo identifikováno sedm rizik. Nutnost zavedení opatření, které snižuje 

hodnotu rizika, je u pěti nepřijatelných rizik. 

Identifikované nepřijatelná rizika: 

 Možnost zneužití citlivých dat – hodnota RPN 108, kategorizace rizika závažné, 

 Nenalezení dat potřebných k práci – hodnota RPN 56, kategorizace rizika mírné, 

 Spatně zadány data o zákazníkovy či dodavateli do IS – hodnota RPN 72, kategorizace 

rizika mírné, 

 Vytvoření více záznamů o zákaznících či dodavatelích – hodnota RPN 60, 

kategorizace rizika mírné, 

 Menší či větší skladové zásoby než jsou v IS – hodnota RPN 72, kategorizace rizika 

mírné. 

Navrhovaná opatření snížila hodnotu rizika na zanedbatelnou (akceptovatelnou) u všech rizik, 

kromě rizika možnost zneužití citlivých dat, jehož hodnota rizika se snížila na mírnou. 
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5.4.6 Oblast Management IS 

V oblasti Management IS bylo identifikováno pět rizik. Nutnost zavedení opatření, které 

snižuje hodnotu rizika, je u dvou nepřijatelných rizik. 

Identifikované nepřijatelná rizika: 

 Delší trvání pracovních úkonů zaměstnanců – hodnota RPN 210, kategorizace rizika 

kritické, 

 Bezpečnostně rizikové úkony zaměstnance na zařízení společnosti – hodnota RPN 

324, kategorizace rizika kritické. 

Navrhovaná opatření snížila hodnotu rizika na zanedbatelnou (akceptovatelnou) u všech rizik, 

kromě rizika bezpečnostně rizikových úkonů zaměstnance na zařízení společnosti, jehož 

hodnota rizika se snížila na mírnou. 

Celkové zhodnocení hodnoty rizika pro porovnání současného opatření či nástrojů prevence s 

navrhovaným opatřením či nástrojem prevence je následující: 

ØRPN současného stavu = 
∑ 𝑅𝑃𝑁

∑ 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘
=

5265

44
= 119,6 = 120 

ØRPN stavu po zavedení navrhovaných opatření = 
∑ 𝑅𝑃𝑁

∑ 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘
=

1761

44
= 40 

Po srovnání současného a navrhovaného stavu lze usoudit, že aplikací navrhovaných opatření 

se může celková hodnota rizika u identifikovaných rizik snížit až o třetinu. 

  



76 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na identifikovaná rizika, která byla zjištěna za pomocí analýzy FMEA je zapotřebí aplikovat 

navržená opatření a doporučení pro snížení jejich vlivu na informační systém společnosti. 

Navrhovaná opatření budou aplikovány pouze na rizika nepřijatelné hodnoty rizika. Aplikace 

navrhovaných opatření a doporučení by měla být provedena tak, aby byla hodnota rizika 

snížena na přijatelnou hodnotu a efektivně přispěla k prevenci zabránění jejich vzniku. Při 

navrhování opatření a doporučení budu vycházet ze zkoumaných oblastí systému při analýze 

FMEA, tedy oblasti Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Management IS. 

K daným opatřením bude také vyjádřena finanční hodnota opatření, bude-li možné dané 

opatření vyjádřit finančně. Finanční hodnota opatření bude vždy vyjádřena v té dražší 

variantě. 

6.1 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBLAST HARDWARE 

Riziko „porucha PC“  

Současné opatření pro riziko poruchy PC zaměstnance je pravidelná údržba a servis PC, který 

by měl zajistit správný a efektivní chod PC. Nicméně může se stát, že vlivem přehřátí či 

opotřebení komponentů (zdroj, procesor, základní deska) může dojít k poruše PC. Řešením 

nežádoucí situace může být nákup záložního mini PC či notebooku, který lze použít v případě 

poruchy pracovního PC jako dočasná náhrada pro zaměstnance a tím bude prodlení jeho 

pracovní činnosti minimální. Cena mini PC se pohybuje kolem 3 000 Kč a dražší varianta, 

tedy notebook dostačující pro práci zaměstnance se pohybuje cenově kolem 8 000 Kč. 

Riziko „porucha tiskárny“ 

Opatření pro riziko poruchy tiskárny je stejné jako u PC zaměstnanců a tedy pravidelná 

údržba a servis tiskárny. Zaměstnanci mají v současnosti k dispozici jednu tiskárnu ve 

společné kanceláři. Navrhovaným opatřením je vytvořit v případě nežádoucí situace přístup 

k tiskárně, která je dostupná pro management společnosti. Tohle opatření nevyžaduje žádné 

finanční náklady ani změny ve společnosti. 

Riziko „porucha hard disku“  

Riziko poruchy hard disku je identifikováno z důvodu možné ztráty dat společnosti. 

Aktuálním opatřením je zálohování dat po každém pracovním dnu zaměstnance. 

Navrhovaným opatřením je zálohování dat po každém důležitém úkonu zaměstnance, tedy 
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běžné pracovní úkony zůstanou dále bez zálohy, jen důležité úkony jako například vytvoření 

velké objednávky v informačním systému. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „porucha myši či klávesnice“  

Porucha ovládacího zařízení PC není až tak naléhavá a důležitá, nicméně znemožní práci 

zaměstnance na PC do té doby, než bude pořízeno nové ovládací zařízení. To je také současné 

doporučení koupit nové zařízení při poruše zařízení. Návrh opatření doporučuje koupit 

záložní zařízení, které může být v případě nežádoucí situace ihned využito a tím nastane 

minimální časová prodleva při práci zaměstnance. Navrhované opatření vyjde cenově 

v případě, jak myši, tak i klávesnice kolem 500 Kč. 

Riziko „porucha mobilního telefonu“  

V dnešní uspěchané době je tohle riziko zvláště ožehavé, jelikož je brán mobilní telefon jako 

spotřební zboží a jeho technické či mechanické poruchy jsou časté. Současné opatření 

doporučuje v případě poruchy firemního mobilního telefonu využít pevnou linku společnosti. 

Navrhované opatření doporučuje v případě poruchy firemního mobilního telefonu v terénu 

využít soukromý mobilní telefon, s tím že bude zaměstnanci proplaceno volání. Dalším 

navrhovaným opatřením je poté pořídit záložní mobilní telefon, aby si mohl zaměstnanec 

okamžitě vyměnit za nefunkční. Navrhované opatření proplacení volání zaměstnance vyjde 

cenově maximálně 700 Kč, což je měsíční cena neomezeného paušálu. V případě pořízení 

záložního mobilního telefonu záleží, zda využije společnost nabídky mobilního operátora, kdy 

se dají pořídit mobilní telefony v rámci firemního paušálu od 1 Kč. Kdyby společnost nebyla 

ochotna využít téhle možnosti, tak cena dostačujícího mobilního telefonu pro práci 

zaměstnance je kolem 3 000 Kč. 

Riziko „porucha telefonní pevné linky“  

Riziko poruchy firemní telefonní pevné linky je v současné době řešeno použitím mobilního 

telefonu. Alternativa i k telefonní pevné lince je vytvoření služby internetového volání, které 

se stává neustále populárnější, jako například služba Skype. Využívání neomezeného volání 

v České republice přes službu Skype stojí 500 Kč měsíčně. 

Riziko „porucha modemu“  

Společnost aktuálně při možné poruše modemu aplikuje nákup nového modemu jako 

doporučené opatření. Navrhované opatření doporučuje v případě poruchy modemu vytvoření 

dočasné záložní sítě přes mobilní telefon. Další doporučení je zakoupení náhradního modemu. 
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Vytvoření dočasné záložní sítě přes mobilní telefon nevyžaduje finanční náklady společnosti, 

jelikož se využije již používaných firemních paušálů. Nákup záložního modemu vyjde cenově 

kolem 1 500 Kč. 

Riziko „porucha serveru“  

Ohledně rizika poruchy serveru společnost aplikuje doporučení pořízení nového serveru. 

Navrhovaným doporučením je pořízení záložního serveru, který by fungoval jako možnost 

záložního úložiště v případě poruchy či ztráty dat. Pořizovací cena v případě pořízení 

záložního serveru by se pohybovala asi kolem 20 000 Kč. 

Riziko „ztráta či odcizení přenosného úložného zařízení“  

Riziko ztráty či odcizení přenosného úložného zařízení způsobené lidským faktorem není 

v současné době ve společnosti nijak ošetřeno. Navrhovaná opatření doporučují vytvoření 

bezpečnostních pokynů pro práci s přenosnými zařízení a také zabezpečení přenosné úložné 

zařízení heslem, aby nedošlo ke zneužití firemních dat. Tohle opatření nevyžaduje žádné 

finanční náklady. 

Riziko „výpadek internetové sítě“  

Společnost aktuálně nevyužívá žádné opaření či doporučení pro možný výpadek internetové 

sítě. Navrhované opatření doporučuje v případě výpadku internetové sítě vytvoření dočasné 

záložní sítě přes mobilní telefon. Vytvoření dočasné záložní sítě přes mobilní telefon 

nevyžaduje finanční náklady společnosti, jelikož se využije již používaných firemních 

paušálů. 

Riziko „neprovedení zálohy dat“ 

Riziko neprovedení zálohy dat z důvodu nedostatečné paměti na úložišti se aktuálně ve 

společnosti řeší zakoupením úložiště s větší kapacitou. Navrhované opatření doporučuje 

častější čištění úložiště PC po zálohování dat na server a následné vymazání nepotřebných 

dat. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Náklady na zavedení opatření 

Finanční náročnost na aplikaci navrhovaných opatření a doporučení by činila maximálně 

34 000 Kč. Pro zavedení ostatních navrhovaných opatření a doporučení je zapotřebí určit 

jejich hodnotu podle potřebného počtu zaměstnanců a jejich odbornosti k vykonání daného 

úkonu, a také jak dlouho bude trvat provedení daného navrhovaného opatření či doporučení. 
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Vytvoření přístupu k tiskárně sloužící managementu, vytvoření hesel na firemních přenosných 

úložištích či vytvoření dočasné záložní sítě přes mobilní telefon zvládne IT manažer nebo 

manažer společnosti během několika minut. Zálohování dat po každém důležitém úkonu 

zvládne zaměstnanec během několika minut své práce. Všechny tyhle úkony lze tedy provést 

v běžné pracovní době zaměstnanců a není kvůli nim vyžadována další finanční odměna. 

6.2 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBLAST SOFTWARE 

Riziko „výpadek softwaru“ 

Riziko výpadku softwaru z důvodu spuštění více výkonově náročných softwaru a tím snížení 

výkonu PC není ve společnosti nijak řešeno. Navrhovaným opatřením je vypnutí ostatních 

softwaru, se kterým zaměstnanec již nebude pracovat. Tohle opatření nevyžaduje žádné 

finanční náklady. 

Riziko „neplynulé fungování softwaru“  

Ohledně neplynulého fungování softwaru z důvodu spuštění nepovoleného obsahu (např. 

Facebook) není aplikováno žádné opatření. Navrhovaným opatřením je doporučeno blokování 

nepovoleného obsahu během pracovní doby (internetových stránek). Tohle opatření 

nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „zastaralý operační systém na serveru“  

Riziko plynoucí z neprovedení aktualizace operačního softwaru na serveru a tím je omezena 

souběžná práce zaměstnanců na serveru nemá současné opatření. Navrhovaným opatřením je 

vytvoření procesu pravidelné kontroly aktuálnosti operačního systému serveru a zodpovědné 

osoby za něj. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „neúmyslná modifikace pracovního softwaru“  

Riziko neúmyslné modifikace pracovního softwaru zaměstnancem, které plyne z lidské 

chyby, nemá v současné době žádné doporučení. Navrhovaným doporučením je kontrola 

programu a jeho funkcí před jeho uzavřením a uložením. Tohle opatření nevyžaduje žádné 

finanční náklady. 

Náklady na zavedení opatření 

Pro zavedení navrhovaných opatření a doporučení je zapotřebí určit jejich hodnotu podle 

potřebného počtu zaměstnanců a jejich odbornosti k vykonání daného úkonu, a také jak 
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dlouho bude trvat provedení daného navrhovaného opatření či doporučení. Vypnutí ostatních 

softwaru, se kterým zaměstnanec již nebude pracovat a kontrola programu a jeho funkcí před 

jeho uzavřením a uložením zvládne zaměstnanec během několika minut své práce. Blokování 

nepovoleného obsahu během pracovní doby (internetových stránek) telefon zvládne IT 

manažer během několika minut. Všechny tyhle úkony lze tedy provést v běžné pracovní době 

zaměstnanců a není kvůli nim vyžadována další finanční odměna. 

6.3 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBLAST ORGWARE 

Riziko „otevření nevyžádaného/nebezpečného emailu (spam)“  

Riziko otevření nevyžádaného či nebezpečného emailu (spamu) může vzniknout 

neobezřetnou prací zaměstnance. Současné opatření je na bázi ústního školení zaměstnanců 

jak nakládat s příchozími emaily. Navrhovaným opatřením je vytvoření bezpečnostního 

kodexu práce s informačním systémem a pravidelná aktualizace anti-malware softwaru. Tohle 

opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „otevření nebezpečného internetového portálu“ 

Riziko otevření nebezpečného internetového portálu souvisí s neuposlechnutím 

bezpečnostního proškolení, které je bráno jako současné opatření proti riziku. Navrhovaným 

opatřením je vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a zakázaní 

přístupu na nebezpečné internetové portály v IS společnosti. Tohle opatření nevyžaduje žádné 

finanční náklady. 

Riziko „stažení škodlivého softwaru“  

Riziko stažení škodlivého softwaru, které také jako předchozí riziko plyne z neuposlechnutí 

bezpečnostního proškolení. Jako navrhované opatření je doporučeno vytvoření 

bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a udělení pravomocí pro práci v IS 

společnosti. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „připojení přenosného zařízení se škodlivým softwarem“  

Riziko připojení přenosného zařízení se škodlivým softwarem a jeho následné stažení, které 

také jako předchozí riziko plyne z neuposlechnutí současného doporučení a tím je 

bezpečnostního proškolení. Jako navrhované opatření je doporučeno vytvoření 

bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a udělení pravomocí pro práci v IS 

společnosti. Dále také zřízení softwaru pro management bezpečnosti informací a událostí 
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(SIEM), který vyhodnocuje práci s daty a chovaní zaměstnance v kontextu. Finanční 

náročnost na pořízení systému SIEM pro malý podnik je obrovská, konkrétně aplikace IBM 

Security QRadar SIEM, které se cena pohybuje kolem 3 mil. Kč. Otázkou zůstává, zda by se 

taková investice společnosti vyplatila z důvodu jejich know-how či hodnotě citlivých 

informací. 

Riziko „převod financí na cizí účet“ 

Riziko převodu financí na cizí účet souvisí s neobezřetností zaměstnance při práci, jelikož se 

může stát obětí sofistikovaného podvodu. Současné opatření je na bázi slovního proškolení a 

důvěře v zaměstnance. Navrhovaným opatřením je vytvoření bezpečnostního kodexu práce s 

informačním systémem a schvalování finančních převodů vyšších částek managementem 

společnosti. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „krádež strategických dat společnosti“ 

Riziko krádeže strategických dat společnosti, jež je způsobeno selháním lidského faktoru. 

Navrhované opatření pro společnost je udělení přístupu pro práci s daty v IS, aby každý 

zaměstnanec měl přístup jen k těm datům, které opravdu potřebuje ke své pracovní činnosti. 

Dále také zřízení softwaru pro management bezpečnosti informací a událostí (SIEM), který 

vyhodnocuje práci s daty a chovaní zaměstnance v kontextu. Finanční náročnost na pořízení 

systému SIEM pro malý podnik je obrovská, konkrétně aplikace IBM Security QRadar SIEM, 

které se cena pohybuje kolem 3 mil. Kč. Otázkou zůstává, zda by se taková investice 

společnosti vyplatila z důvodu jejich know-how či hodnotě citlivých informací. 

Riziko „odstranění dat společnosti“  

Riziko odstranění dat společnosti, které může vyplynout z neobezřetnosti zaměstnance při 

práci. Současné opatření je na bázi slovního proškolení a důvěře v zaměstnance. Navrhovaná 

opatření je automatická záloha dat na server po daných časových intervalech. Tohle opatření 

nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Náklady na zavedení opatření 

Finanční náročnost na aplikaci navrhovaných opatření a doporučení by činila maximálně 3 

mil. Kč. Pro zavedení ostatních navrhovaných opatření a doporučení je zapotřebí určit jejich 

hodnotu podle potřebného počtu zaměstnanců a jejich odbornosti k vykonání daného úkonu, a 

také jak dlouho bude trvat provedení daného navrhovaného opatření či doporučení. Nastavení 

pravidelné aktualizace anti-malware softwaru, zablokování přístupu na nebezpečné 
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internetové portály, udělení pravomocí pro práci v IS, udělení přístupu pro práci s daty v IS a 

nastavení automatická záloha dat na server po daných časových intervalech zabere IT 

manažerovi několik hodin pracovního času, takže není zapotřebí žádná další finanční odměna. 

6.4 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBLAST PEOPLEWARE 

Riziko „nedostatečná podpora softwaru“ 

Riziko nedostatečné podpory od výrobce softwaru plyne ze špatné odezvy od výrobce 

softwaru nebo IT manažera. V současné době neaplikuje společnost žádné opatření či 

doporučení. Navrhovaná opatření je podání stížnosti na služby výrobce softwaru s dodatkem 

očekávání zlepšení služeb, což může být spouštěcí mechanismus k nápravě chování výrobce 

softwaru. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „nedostatečná podpora síťového připojení“ 

Riziko nedostatečné podpory síťového připojení souvisí od špatné odezvy provozovatele 

telekomunikačních služeb nebo IT manažera. V současné době neaplikuje společnost žádné 

opatření či doporučení. Navrhované opatření doporučuje podat stížnost na provozovatele 

telekomunikačních služeb s dodatkem očekávání zlepšení služeb, což může být spouštěcí 

mechanismus k nápravě chování provozovatele telekomunikačních služeb či výměna 

provozovatele telekomunikačních služeb. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Náklady na zavedení opatření 

Pro zavedení navrhovaných opatření a doporučení je zapotřebí určit jejich hodnotu podle 

potřebného počtu zaměstnanců a jejich odbornosti k vykonání daného úkonu, a také jak 

dlouho bude trvat provedení daného navrhovaného opatření či doporučení. Podání stížnosti na 

služby výrobce softwaru a provozovatele telekomunikačních služeb s dodatkem očekávání 

zlepšení služeb zabere manažerovi společnosti několik minut, proto není zapotřebí žádných 

dalších finančních odměny. 

6.5 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBLAST DATAWARE 

Riziko „možnost zneužití citlivých dat“ 

Jedná se o stejné riziko jako z oblasti Orgware. Riziko krádeže strategických dat společnosti, 

jež je způsobeno nedostatečnými bezpečnostní prvky IS. Současné opatření je na bázi 

slovního proškolení a důvěře v zaměstnance. Navrhované opatření pro společnost je 
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pravidelná aktualizace antivirového softwaru a zřízení softwaru pro management bezpečnosti 

informací a událostí (SIEM), který vyhodnocuje práci s daty a chovaní zaměstnance 

v kontextu. Finanční náročnost na pořízení systému SIEM pro malý podnik je obrovská, 

konkrétně aplikace IBM Security QRadar SIEM, které se cena pohybuje kolem 3 mil. Kč. 

Otázkou zůstává, zda by se taková investice společnosti vyplatila z důvodu jejich know-how 

či hodnotě citlivých informací. 

Riziko „nenalezení dat potřebných k práci“ 

Riziko nenalezení dat potřebných k práci zaměstnance může způsobit špatný způsob třídění 

dat při ukládání na serveru. Současné opatření je na bázi slovního proškolení a důvěře 

v zaměstnance. Navrhovaným opatřením je pravidelná kontrola třídění dat v IS společnosti. 

Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „špatně zadány data o zákazníkovy či dodavateli do IS“ 

Riziko špatně zadaných dat o zákazníkovy či dodavateli do IS může vzniknout neobezřetností 

zaměstnance při výkonu práce. Současné opatření je na bázi slovního proškolení a důvěře 

v zaměstnance. Navrhované opatření doporučuje pravidelné kontroly náležitosti zadání 

objednávek po zadání do IS. Tohle opatření nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Riziko „vytvoření více záznamů o zákaznících či dodavatelích“  

Riziko vytvoření více záznamů o zákaznících či dodavatelích, které může vzniknout z 

neobezřetnosti zaměstnance při výkonu práce. Současné opatření je na bázi slovního 

proškolení a důvěře v zaměstnance. Navrhovaným opatřením pro dané riziko je pravidelná 

kontrola seznamu zákazníků a dodavatelů z důvodu duplicity dat. Tohle opatření nevyžaduje 

žádné finanční náklady. 

 Riziko „menší či větší skladové zásoby než jsou v IS“ 

Riziko menších či větších skutečných skladových zásob, než jsou uvedeny v IS, plyne 

z neobezřetnosti zaměstnance při výkonu práce. Současné opatření je na bázi slovního 

proškolení a důvěře v zaměstnance. Navrhované opatření doporučuje pravidelnou kontrolu 

skladových zásob a údajů o skladových zásobách uvedených v IS společnosti. 

Náklady na zavedení opatření 

Finanční náročnost na aplikaci navrhovaných opatření a doporučení by činila maximálně 3 

mil. Kč. Pro zavedení ostatních navrhovaných opatření a doporučení je zapotřebí určit jejich 
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hodnotu podle potřebného počtu zaměstnanců a jejich odbornosti k vykonání daného úkonu, a 

také jak dlouho bude trvat provedení daného navrhovaného opatření či doporučení. Pravidelná 

kontrola třídění dat v IS, kontrola náležitosti zadání objednávek po zadání do IS, kontrola 

seznamu zákazníků a dodavatelů z důvodu duplicity dat a kontrola skladových zásob a údajů 

o skladových zásobách uvedených v IS zabere zaměstnancovi jen několik minut při jeho 

pracovní činnosti a není tak zapotřebí žádných dalších finančních odměn. 

6.6 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBLAST MANAGEMENT IS 

Riziko „delšího trvání pracovních úkonů zaměstnanců“ 

Riziko delšího trvání pracovních úkonů zaměstnanců, které může vyplynout z toho, že 

zaměstnanci tráví svůj pracovní čas na internetu. V současnosti probíhá kontrola pracovní 

činnosti zaměstnanců, která ovšem nefunguje neustále. Navrhované opatření doporučuje 

vytvoření standardů práce s informačním systémem a zablokování přístupu na stránky s 

nevhodným obsahem pro pracovní výkon. 

Riziko „bezpečnostně rizikové úkony zaměstnance na zařízení společnosti“ 

Riziko bezpečnostně rizikových úkonů zaměstnanců na zařízení společnosti může vzniknout 

připojování soukromých úložných zařízení, navštěvování internetových portálů s 

nebezpečným obsahem či stahování souborů s neověřeným obsahem. Současné opatření 

probíhá na bázi ústní domluvy a důvěry managementu ve své zaměstnance. Navrhované 

opatření doporučují vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem, 

zakázat přístup na nebezpečné portály a udělit pravomoci pro práci s operačním systémem a 

v IS společnosti, či zřízení softwaru pro management bezpečnosti informací a událostí 

(SIEM), který vyhodnocuje práci s daty a chovaní zaměstnance v kontextu. Finanční 

náročnost na pořízení systému SIEM pro malý podnik je obrovská, konkrétně aplikace IBM 

Security QRadar SIEM, které se cena pohybuje kolem 3 mil. Kč. Otázkou zůstává, zda by se 

taková investice společnosti vyplatila z důvodu jejich know-how či hodnotě citlivých 

informací. 

Náklady na zavedení opatření 

Finanční náročnost na aplikaci navrhovaných opatření a doporučení by činila maximálně 3 

mil. Kč. Pro zavedení ostatních navrhovaných opatření a doporučení je zapotřebí určit jejich 

hodnotu podle potřebného počtu zaměstnanců a jejich odbornosti k vykonání daného úkonu, a 

také jak dlouho bude trvat provedení daného navrhovaného opatření či doporučení. 
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Zablokování přístupu na nebezpečné internetové portály zabere IT manažerovi kolem hodiny 

pracovního času, takže není zapotřebí žádná další finanční odměny. 

6.7 ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ A DOPORUČENÍ PO EKONOMICKÉ 

STRÁNCE 

Zhodnocení navrhovaných opatření a doporučení z finančního hlediska. Ohodnocení bude 

uvedeno v tabulkách dle jednotlivých zkoumaných oblastí informačního sytému a také 

celkové finanční zhodnocení navrhovaných opatření, které snižují hodnotu rizika u 

identifikovaných rizik. Při zhodnocení finanční stránky navrhovaných opatření bude 

uplatněna vždy cenově dražší varianta doporučení a jen prvotní náklady. 

V následující tabulce jsou uvedeny finanční náklady aplikace návrhu opatření a doporučení 

pro oblast Hardware. 

Tabulka 15 – Finanční náklady oblasti Hardware 

Opatření Cena 

Nákup notebooku 8 000 Kč 

Nákup záložní myši a klávesnice 1 000 Kč 

Nákup záložního mobilního telefonu 3 000 Kč 

Vytvoření služby internetového volání 500 Kč/měs. 

Nákup záložního modemu 1 500 Kč 

Nákup záložního serveru 20 000 Kč 

Náklady celkem 34 000 Kč 

 

Pro oblast Software a Peopleware nebyly vyčísleny žádné finanční náklady navrhovaných 

opatření a doporučení. Hodnota navrhovaných opatření a doporučení lze vyjádřit jen 

kvalitativně. 

Oblast Orgware, Dataware a Management IS má jednotné navrhované opatření, a to zřízení 

bezpečnostního systému IBM Security QRadar SIEM, který je finančně zhodnocen na částku 

3 mil. Kč.  

Následující tabulka zobrazuje celkové finanční náklady na realizaci návrhů opatření a 

doporučení pro danou společnost. 
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Tabulka 16 – Celkové finanční náklady návrhu a doporučení 

Oblast Cena 

Hardware 34 000 Kč 

Software a Peopleware 0 Kč 

Orgware, Dataware a Management IS 3 000 000 Kč 

Náklady celkem 3 034 000 Kč 

6.8 PŘÍNOSY NÁVRHŮ A DOPORUČENÍ 

Zhodnocení přínosů plynoucích z aplikování navržených opatření a doporučení pro 

společnost. 

6.8.1 Oblast Hardware 

Riziko „porucha PC“ 

Nakoupením záložního mini PC či notebooku zajistí společnost okamžitou reakci na 

případnou poruchu PC zaměstnance a tím dojde i k zamezení časového prodlení při práci 

zaměstnance. Přínosem pro společnost je snížení časové prodlevy při výměně PC a zajištění 

kontinuální práce zaměstnance. 

Riziko „porucha tiskárny“ 

Vytvoření přístupu zaměstnancům k tiskárně managementu společnosti v případě poruchy 

tiskárny, kterou mají zaměstnanci k dispozici ve své kanceláři. Tímto přístupem, který bude 

aktivován jen při poruše tiskárny, dojde k zamezení nemožnosti vytisknutí faktury, potvrzení 

objednávky či dalších dokumentů. Přínosem pro společnost je snížení časové prodlevy při 

tisku dokumentů a zajištění kontinuální práce zaměstnance. 

Riziko „porucha hard disku“ 

Záloha dat na server po každém důležitém úkonu pracovníka zamezí v případě poruchy hard 

disku ztrátě důležitých dat a tím i možným komplikacím spojených s jejich obnovou. Bude 

obětováno jen několika vteřin práce zaměstnance pro vykonání zálohy. Přínosem pro 

společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty důležitých dat. 

Riziko „porucha myši či klávesnice“ 

Nakoupením záložní myši, klávesnice či baterie pro možnost okamžité výměny v případě 

poruchy zamezí časovému prodlení při práci zaměstnance. Přínosem pro společnost je snížení 
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časové prodlevy při výměně ovládacích zařízení PC a zajištění kontinuální práce 

zaměstnance. 

Riziko „porucha mobilního telefonu“  

Nakoupením náhradního mobilu či proplacení účtů ze soukromého mobilu dojde k zamezení 

omezení práce zaměstnance v případě poruchy mobilního telefonu během práce v terénu. Při 

práci v kanceláři může zaměstnanec využít pevné linky společnosti. Přínosem pro společnost 

je snížení časové prodlevy při výměně mobilního telefonu a zajištění kontinuální práce 

zaměstnance. 

Riziko „porucha telefonní pevné linky“  

Vytvořením internetové služby pro spojení na společnost (např. Skype) dojde k zamezení 

případného kontaktu zákazníků se společností a při práci zaměstnanců během možné poruchy 

či výpadku telefonní pevné liny. Přínosem pro společnost je zamezení telekomunikační 

nedostupnosti společnosti. 

Riziko „porucha modemu“  

Vytvoření dočasné záložní sítě přes mobilní telefon nebo nakoupení náhradního modemu 

v případě poruchy modemu a tím následným zamezením nemožnosti online práce 

zaměstnance. Přínosem pro společnost je zamezení telekomunikační nedostupnosti 

společnosti a zajištění kontinuální práce zaměstnance. 

Riziko „porucha serveru“  

Pořízení záložního serveru v případě poruchy serveru dojde k zamezení nemožnosti práce a 

vyžití firemních dat. Přínosem pro společnost je zajištění kontinuální práce zaměstnance. 

Riziko „ztráta či odcizení přenosného úložného zařízení“  

Vytvoření bezpečnostních pokynů pro práci s přenosným zařízením a zabezpečení úložného 

zařízení heslem dojde k razantnímu snížení pravděpodobnosti ztráty, odcizení či případného 

zneužití úložného zařízení. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty 

důležitých dat a zlepšení informovanosti zaměstnanců. 
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Riziko „výpadek internetové sítě“  

Vytvoření dočasné záložní sítě přes firemní mobilní telefon v případě výpadku internetové 

sítě zamezí nemožnosti online práce zaměstnance. Přínosem pro společnost je zamezení 

telekomunikační nedostupnosti společnosti a zajištění kontinuální práce zaměstnance. 

Riziko „neprovedení zálohy dat“ 

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje častější čištění paměťového úložiště PC po 

zálohování dat na server a následné vymazání nepotřebných dat v PC zaměstnance zamezí 

neprovedení uložení a zálohy dat na server. Přínosem pro společnost je snížení 

pravděpodobnosti neuložení důležitých dat a zlepšení informovanosti zaměstnanců. 

6.8.2 Software 

Riziko „výpadek softwaru“ 

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje vypnutí ostatních softwarů, se kterým 

zaměstnanec již nebude pracovat během jeho pracovní doby a tím zamezí výpadku softwaru a 

tím i ztráty neuloženého obsahu. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti 

neuložení pracovních dat a zlepšení informovanosti zaměstnanců. 

Riziko „neplynulé fungování softwaru“  

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje spouštění softwarů postupně a také blokování 

nepovoleného obsahu např. internetových stránek zamezí neplynulému fungování softwaru. 

Přínosem pro společnost je zajištění kontinuální práce zaměstnance a zlepšení informovanosti 

zaměstnanců. 

Riziko „zastaralý operační systém na serveru“  

Pravidelná kontrola aktuálnosti operačního systému serveru zamezí omezení vzdáleného 

přístupu k datům z důvodu kompatibility a tím může zaměstnanec využívat data potřebná ke 

své práci i mimo společnost. Přínosem pro společnost je zajištění kontinuální práce 

zaměstnance. 

Riziko „neúmyslná modifikace pracovního softwaru“  

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje kontrolu programu před jeho uzavřením a 

uložením, čímž dojde k zamezení změny nastavení programu jako je např. zrušení aktualizace 
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programu či smazání důležitých dat. Přínosem pro společnost je zajištění kontinuální 

funkčnosti softwaru a zlepšení informovanosti zaměstnanců. 

6.8.3 Orgware 

Riziko „otevření nevyžádaného/nebezpečného emailu (spam)“  

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a aktuální anti-malware 

software zamezí možné ztrátě důležitých dat či zavirování PC společnosti. Přínosem pro 

společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty důležitých dat a zlepšení informovanosti 

zaměstnanců. 

Riziko „otevření nebezpečného internetového portálu“ 

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a zakázaný přístup na 

nebezpečné portály zamezí možné ztrátě důležitých dat či zavirování PC společnosti. 

Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty důležitých dat a zlepšení 

informovanosti zaměstnanců. 

Riziko „stažení škodlivého softwaru“  

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a udělení pravomocí při 

práci s informačním systémem zamezí možné ztrátě důležitých dat či zavirování PC 

společnosti. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty důležitých dat a 

zlepšení informovanosti zaměstnanců. 

Riziko „připojení přenosného zařízení se škodlivým softwarem“  

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a udělení pravomocí pro 

práci s informačním systémem zamezí možné ztrátě důležitých dat či zavirování PC 

společnosti. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty pracovních dat a 

zlepšení informovanosti zaměstnanců. 

Riziko „převod financí na cizí účet“ 

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a systému schvalování 

finančních převodů vyšších částek managementem společnosti zamezí finanční ztrátě 

společnosti. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty financí a zlepšení 

informovanosti zaměstnanců. 



90 

Riziko „krádež strategických dat společnosti“ 

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a udělení přístupu pro práci 

s daty v informačním systému zamezí úniku strategických dat společnosti. Přínosem pro 

společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty důležitých dat a zlepšení informovanosti 

zaměstnanců. 

Riziko „odstranění dat společnosti“  

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem a pravidelná automatická 

záloha dat zamezí ztrátě dat společnosti. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti 

ztráty pracovních dat a zlepšení informovanosti zaměstnanců. 

6.8.4 Peopleware 

Riziko „nedostatečná podpora softwaru“ 

Podáním stížnosti výrobci softwaru na jejich služby s dodatkem očekávání zlepšení služeb, 

které může být spouštěcím mechanismem k jednání a zlepšení služeb od výrobce a tím 

zamezit špatné odezvy od výrobce softwaru. Přínosem pro společnost je zajištění odpovědné 

podpory softwaru. 

Riziko „nedostatečná podpora síťového připojení“ 

Podáním stížnosti provozovateli telekomunikačních na jejich služby s dodatkem očekávání 

zlepšení služeb a případným upozorněním o změně dodavatele telekomunikačních služeb, 

které může být spouštěcím mechanismem k jednání a zlepšení služeb od provozovatele 

telekomunikačních služeb. Přínosem pro společnost je zajištění odpovědné podpory 

telekomunikačních služeb. 

6.8.5 Dataware 

Riziko „možnost zneužití citlivých dat“ 

Použití softwaru pro management bezpečností informací a událostí (SIEM), který 

vyhodnocuje a reaguje na události a činnosti zaměstnance v kontextu zamezí případnému 

zneužití citlivých dat společnosti. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty 

důležitých dat. 
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Riziko „nenalezení dat potřebných k práci“ 

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje pravidelnou kontrolu třídění dat v informačním 

sytému a tím zamezení časového prodlení činností či nevykonání práce zaměstnance. 

Přínosem pro společnost je zajištění přehlednosti dat v informačním systému. 

Riziko „špatně zadány data o zákazníkovy či dodavateli do IS“ 

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje pravidelnou kontrolu náležitosti zadávání 

objednávek po zadání do informačního systému a tím zamezení časového prodlení činností, 

možnou finanční ztrátu z důvodu zaslání peněz na špatně zadaný účet či možnou ztrátu 

zákazníka z důvodu nepřesných informací podle kterých nelze identifikovat druh objednávky 

nebo údaje o zákazníkovy. Přínosem pro společnost je zajištění důvěryhodných informací o 

zakázkách. 

Riziko „vytvoření více záznamů o zákaznících či dodavatelích“  

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje pravidelnou kontrolu seznamu zákazníků a 

dodavatelů z důvodu duplicity dat a tím zamezení nepřehlednosti při práci s informačním 

systémem a časového prodlení činností zaměstnance při práci. Přínosem pro společnost je 

zajištění přehledného seznamu zákazníků a dodavatelů. 

Riziko „menší či větší skladové zásoby než jsou v IS“ 

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje pravidelnou kontrolu skladových zásob a údajů 

zadaných v informačním systému a tím zamezení nemožnosti splnit neprodleně závazky vůči 

zákazníkovi z čeho může plynout možná ztráta zákazníka a také časové prodlení činností 

zaměstnance. Přínosem pro společnost je zajištění věrohodného aktuálního stavu skladů. 

6.8.6 Management IS 

Riziko „delšího trvání pracovních úkonů zaměstnanců“ 

Vytvoření kodexu práce s PC, který definuje pravidelnou kontrolu pracovní činnosti 

zaměstnanců, tím je myšleno vytvořené denní práce a zakázaný přístup na portály 

s nevhodným obsahem pro pracovní výkon zamezí menší efektivnosti růstu společnosti. 

Přínosem pro společnost je zajištění kontinuální práce zaměstnance a zlepšení informovanosti 

managementu. 
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Riziko „bezpečnostně rizikové úkony zaměstnance na zařízení společnosti“ 

Vytvoření bezpečnostního kodexu práce s informačním systémem, zakázaný přístup na 

nebezpečné portály a udělení pravomocí při práci s informačním systémem zamezí ztrátě dat 

či zavirování PC. Přínosem pro společnost je snížení pravděpodobnosti ztráty pracovních dat 

a zlepšení informovanosti zaměstnanců. 
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7 ZÁVĚR 

Analýzou vnitřního prostředí byla zjištěna aktuálně nejslabší část společnost, jímž je 

informační systém. Ten byl následně analyzován metodou SWOT pro zjištění silných a 

slabých stránek, příležitostí a také hrozeb. Poté byly za pomocí metody HOS 8 zjištěny 

klíčové oblasti informačního systému pro společnost jako aktiva a vymezeny jejich aktuální 

hodnoty. Dalším krokem byla identifikace rizik u vybraných oblastí informačního systému 

metodou FMEA a jejich následné vyhodnocení na přijatelné a nepřijatelné rizika pro budoucí 

zdárný chod společnosti. 

Na identifikovaná rizika byla navržena opatření a doporučení, která zmírní hodnotu rizika u 

nepřijatelných rizik a vylepší stávající opatření. Následně proběhlo finanční ohodnocení 

navrhovaných opatření a také zhodnocení jejich přínosů. Celkové finanční náklady na aplikaci 

navrhovaných opatření a doporučení se vyšplhaly k částce 3 034 000 Kč, což může působit 

jako závratné číslo pro společnost takového rozsahu. 

Nicméně aplikací všech navrhovaných opatření a doporučení by přispělo ke komplexnímu 

bezpečnostnímu informačnímu systému společnosti, který se zdá být v aktuální chvíli jako 

jediné slabší místo společnosti. Zvláště v dnešní době, kdy bezpečnostní riziko informačního 

systému společnosti představuje jedno z nejaktuálnějších ohrožení v celém podnikání. 

Zajištění kybernetické bezpečnosti a kontroly svých zaměstnanců snižuje tuhle hrozbu na 

přijatelnou úroveň. Leckdy za to může právě lidský faktor, jehož selhání ať už úmyslné či 

neúmyslné způsobí výraznou škodu společnosti. Z toho důvodu také zastávám myšlenky, že 

je lepší si předem připlatit, než následně draze přeplatit. 

Mým cílem v téhle práci bylo aplikovat řízení rizik na vybraný podnikatelský subjekt. 

Zjištěním, která oblast v dané společnosti má největší mezery a je potřeba se zaměřit na jejich 

odstranění jsem dospěl k analýze informačního systému společnosti. Návrhem opatření a 

doporučení pro daný podnikatelský subjekt považuji vytyčené cíle řízení rizik této diplomové 

práce za splněné. 
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PC – stolní počítač. 
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PŘÍLOHA 

       KODEX PRO PRÁCI S PC 

            POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 

Zajistit a vyžadovat BOZP a ergonomické zásady při práci na PC dle:  

 Směrnice Rady EU 90/270/EEC z roku 1990, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na zařízeních se zobrazovacími jednotkami. 

 ČSN EN ISO 9 241 (ISO 9241) část 1 - 17: Ergonomické požadavky na kancelářské 

práce se zobrazovacími jednotkami. 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci a jeho novela nařízení vlády č.523/2002 Sb. 

Ze kterých vyplývá: 

 Zabezpečit pracoviště aby nedošlo k úrazu (zajistit bezpečnost zaměstnance) 

- elektrickým proudem (např. trčící nezaizolované kabely), 

- vyzařovaným teplem (např. přehřátí komponentů PC či nabíječky), 

- neuspořádanými zařízeními a jejich částmi (např. přívodní elektrické kabely 

pohozeny v místě pohybu zaměstnanců). 

 Zajistit suché prostředí a minimální znečištění prostředí (např. prašnost či kouření) pro 

práci s PC. 

 Zajistit vhodné hasící prostředky pro případ požáru elektrotechnických zařízení. 

 Zajistit přepěťovou ochranu PC a zařízení. 

 Zajistit pravidelné kontroly a údržby komponent PC, ale i jeho vnitřku od prachu a 

nečistot (např. monitor, klávesnice, základní deska, ventilátory, zdroj). 

 Zajistit pracovní prostor tak, aby ovládací zařízení PC (klávesnice a myš) byly ve 

stejné výškové úrovni a ruka zaměstnance v úrovni podél těla. Klávesnice musí být 

oddělena od obrazovky PC. 

 Zajistit monitor a PC splňující normy vyzařování škodlivých emisí TCO03 a MPRII. 

 Zajistit umístění monitorů tak, aby na ně nedopadlo přímé či odražené světlo. Okna 

kanceláře musí mít žaluzie pro regulovatelnost vnějšího světla v kanceláři. 
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 Zajistit nastavitelnou židli, aby pohled zaměstnance na monitor vždy směřoval mírně 

dolů nebo rovně, nikdy by neměl směřovat nahoru. A také aby pomocí nastavitelné 

židle docílil zaměstnanec pohodlné pracovní polohy. Monitor by měl být ve 

vzdálenosti od očí zaměstnance minimálně 50 cm. 

 Zajistit zaměstnanci po každých 2 hodinách nepřetržité práce na PC krátkou 5 až 10 

minutovou přestávku k odreagování, osvěžení mysli a těla. 

 Zajistit školení BOZP. 

 Zjistit zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnance pro práci s PC. 

 Zajistit odbornou způsobilost zaměstnanců pro práci s PC (školení, informování 

zácvik). 

 V případě potřeby zabezpečit lékařskou preventivní péči. 

Bezpečnostně preventivní ochrana společnosti: 

 Zamezit fyzický přístup zaměstnancům k serveru (vyjma IT manažera). 

 Zajistit bezpečnostní schránku na pracovišti pro úschovu přenosných úložných 

zařízení. 

 Zajistit zašifrování přenosných úložných zařízení. 

 Zamezit přístup na nebezpečné a nevhodné internetové portály. 

 Vymezit pravomoci práce zaměstnanců s operačním systémem PC (instalování 

softwaru, úprava nastavení operačního systému atd.). 

 Vytvořit přístup k datům společnosti na serveru, dle pozice a využití dat 

zaměstnancem. 

 Zajistit pravidelnou automatickou zálohu dat z PC zaměstnanců na server. 

 Zajistit pravidelnou kontrolu a třídění dat na serveru společnosti. 

 Zajistit pravidelnou kontrolu operačního systému na PC a serveru společnosti. 

    POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE 

 Udržuj bdělost a zdravý rozum při práci na PC a nenech se rozrušovat či rozptylovat. 

 Nechat si schvalovat vyšší finanční transakce společnosti. 

 Nemanipulovat ani neopravovat zařízení (PC). 

 Udržovat své okolí pracovní činnosti přehledné a uklizené. 

 Neměnit systémová nastavení PC ani serveru. 

 Neinstalovat software na PC, zvláště pak od neznámého či nedůvěřivého zdroje. 
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 Neotvírej podezřelou emailovou poštu či přílohy od neznámého adresáta. 

 Neodesílej důvěrné informace společnosti bez schválení managementu. 

 Nenavštěvovat internetové portály, které nesouvisí s pracovní činností a neklikat na 

internetové reklamy. 

 Nehrát PC hry během pracovní činnosti. 

 Uchovávej hesla v tajnosti. Neukládej hesla na webu, nenechávej je napsaná poblíž 

pracoviště. Používat silné heslo, kombinace malých, velkých písmen a číslic. 

 Dodržovat bezpečnostní pokyny a upozornění operačního systému a softwaru (IS). 

 Udržovat aktuální antivirový software. (Měla by být nastaven automatická aktualizace 

a tím pádem zaměstnanec kontroluje jen, zda probíhá pravidelná aktualizace 

softwaru). 

 Provádět zálohu softwaru po vložení důležitých dat či provádět zálohu vždy na konci 

pracovního dne. 

 Provádět pravidelnou kontrolu vykonané práce, zda zadaná data v IS souhlasí se 

skutečnými stavy. 

 Po vykonání zálohy dat na server, vymazat již nepotřebná data v PC zaměstnance. 

 Před uzavřením softwaru zkontrolovat jeho funkčnost (nezměněný původní stav). 

 Odhlásit se a vypnout PC po ukončení pracovní činnosti či odchodu na přestávku. 

 Provádět reset PC jen se svolením IT manažera či manažera společnosti. 

 Vypínat PC jen za pomocí myši (žádné tvrdé vypínání tlačítkem). 

 Komunikovat s IT manažerem (správcem IS) ohledně jakéhokoliv problému týkající 

se IS. 

 Uchovávat přenosná úložná zařízení společnosti v bezpečnostní schránce 

(uzamykatelném prostoru, který má zaměstnanec dostupný na svém pracovišti). 

 Nekonzumovat jídlo při práci s PC. 

 Nevyužívat kancelářskou židli jako schodky. 

 

 


