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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením systému řízení rizik na základě kritické analýzy pro vybraný 

podnik. Popisovaným podnikem je živnostenský podnik pana Miroslava Kováře Vinařství Kovář, 

který se zabývá výrobou vín. První část diplomové práce se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti 

řízení rizik. Druhá část práce je věnována analýze současné situace v podniku, analýze rizik 

a hodnocením rizik. Analýza rizik probíhá za pomocí FMEA analýzy. Pomocí které jsou odhaleny 

nejzávažnější rizika, pro která jsou stanovena opatření. Tato opatření se snaží rizika eliminovat. 

Poslední část obsahuje návrh systému řízení rizik pro vybraný podnik, který má zamezit vzniku 

nebo minimalizaci možných rizik. 

Abstract 

This Thesis deals with creating system for controlling risks based on critical analysis for chosen 

company. The company is called Vinařství Kovář and it's owned by Mr Miroslav Kovář, who is a wine 

producer. The first part of the Thesis is focusing on theory of controlling risks. The second part 

analyses current state of the company, it's risks and evaluation of the risks. The assessment of the risk 

is done by doing an FMEA analysis. This helps to find the most severe risks which are then eliminated 

with set actions. The last part of the Thesis contains suggestions of controlling the risks for the 

company to prevent or minimalise potential risks. 

Klíčová slova 

Riziko, řízení rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, FMEA analýza 

Key words 

Risk, risk management, risk analysis, risk assessment, FMEA analysis 
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ÚVOD 

V současné době se společnosti působící v různých odvětvích setkávají s častými změnami. 

V důsledku těchto změn se musí každá společnost neustále zlepšovat, změny přijímat a využít je, co 

nejlépe ve svůj prospěch. Zároveň musí společnosti stále sledovat konkurenci, která je může ohrožovat, 

také si musí zajistit významné postavení na trhu. Hlavním úkolem je zabezpečit úspěšný chod 

a neustálý rozvoj společnosti.  

Se zaváděním nových inovací mohou vznikat i nečekané krizové situace. S každou takovouto 

změnou souvisí určitá míra rizika. Společnost musí být připravena na vznik nežádoucí situace a vytvořit 

vhodné opatření pro její eliminování nebo zmírnění. Identifikací rizik, jejich analýzou, hodnocením rizik 

a stanovením opatření se zabývá řízení rizik.  

Některé společnosti stále nezavádí systém řízení rizik do svých procesů a neuvědomují si, že při 

vzniku negativní situace se mohou dostat do velkých problémů. Řízením rizik zamezují, aby nastaly 

tyto událostí. Stanovením opatření je eliminují, zmenšují nebo působí preventivně proti jejich vzniku. 

V zemědělské oblasti se nachází mnoho rizik, některé lze více ovlivnit a některé rizika se dají 

ovlivnit méně. S těmito problémy se potýká i podnik pana živnostníka Miroslava Kováře Vinařství 

Kovář. Jedná se o malé rodinné vinařství, které se nachází v obci Vlčnov. Vybraný podnik neměl nikdy 

stanovený systém řízení rizik. Jelikož se vinařství nachází ve vinařské oblasti, potýká se s velkou 

konkurencí. Aby si udrželo určité postavení na trhu, je nutné mít přehled o svých činnostech 

a zabezpečit bezchybný hlavní proces. Analýza rizik a stanovení systému řízení rizik by mělo zamezit, 

aby nastala nějaká nežádoucí situace. Nejprve je nutné problematiku řízení rizik vysvětlit. 

Poté analyzovat současný stav podniku. Na základě analýzy prostředí získat možná rizika, které mohou 

podnik ohrožovat.  Podle velikosti a zaměření společnosti stanovit systém řízení rizik, který by bylo 

vhodné aplikovat pro daný podnik.  
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1 CÍL A METODOLOGIE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je na základě kritické analýzy rizik navrhnout systém řízení rizik 

pro vybraný podnik. 

Dílčí cíle jsou následovné:  

• vytvoření teoretické části na základě vybrané literatury pro pochopení analytické části 

• charakteristika vybraného podniku, identifikace rizik, analýza rizik, vyhodnocení rizik, navržení 

vhodných opatření pro jejich eliminaci 

• za použití analýzy FMEA zjistit u jednotlivých rizik důsledky, příčiny a míru rizika 

• navržení opatření jednotlivých rizik a zmenšení míry rizika 

• návrh systému řízení rizik pro vybraný podnik 

Metodologie práce 

První část práce tvoří teoretická část. V této části jsou popsány jednotlivé rizikologické pojmy, 

klasifikování rizik, analýza rizik, řízení rizik, metody snižování rizika a analýza prostředí k pochopení 

dané problematiky. 

Analytická část se zabývá současnou situací ve vybraném podniku, konkrétně vinařství pana 

Miroslava Kováře Vinařství Kovář. Nejprve je stručně popsáno a charakterizováno. Dále je provedena 

analýza prostředí, ze které jsou rizika identifikována. Poté je stanoven hlavní proces, který je rozdělen 

na 10 fází. K těmto fázím jsou přiřazena jednotlivá rizika. Analýza rizik probíhá za pomocí FMEA 

analýzy. Pomocí které jsou odhaleny nejzávažnější rizika, pro která jsou stanovena opatření. 

Tato opatření se snaží rizika eliminovat. 

V poslední části se navrhuje odpovídající systém řízení rizik pro vybraný podnik. Systém řízení 

rizik bude mít podobu určité metodické příručky, která slouží k řízení všech rizik podniku. Podnik 

neměl doposud žádný systém řízení rizik stanoven.  

Při zpracování diplomové práce jsou použity tyto metody: 

Hlavní použitou metodou byla metoda FMEA. Tato metoda se zabývá identifikací možné 

poruchy, jejího průběhu a možnými následky. Vytváří ji diverzifikované týmy. Využívá se k hodnocení 

procesů, procesních systémů, návrhů i produktů. Při této metodě se stanovuje odhad indexu priority 

rizika, který se skládá ze součinu klasifikačních stupňů tří parametrů rizik: závažnost důsledků, 

pravděpodobnost výskytu a zjistitelnost, která popisuje pravděpodobnost včasného odhalení 

(spolehlivost detekce rizik a varování). 
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Pro analýzu prostředí podniku je použita analýza pro vnější prostředí analýza PEST. Pro analýzu 

vnitřního prostředí je použit Porterův model pěti sil a analýza 7S faktorů firmy McKinsey. Na základě 

výsledků těchto analýz byla vyhotovena SWOT analýza.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části diplomové práce jsem vysvětlila základní pojmy, které jsou potřeba 

k bližšímu upřesnění daného tématu. Bylo důležité dokázat popsat základní rizikologické pojmy, 

klasifikování rizik, analýzu rizik, řízení rizik a metody snižování rizika k pochopení dané problematiky. 

2.1 RIZIKO 

Slovo riziko se objevilo v souvislosti s lodní plavbou v 17. století. Označovalo úskalí, kterému se 

plavci museli vyhnout, pochází z italského výrazu risico. V dnešní době se pojem riziko chápe jako 

nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání (1, s. 90).  

Existuje několik obecně uznávaných definic, jak se pojem riziko dá vyjádřit, níže uvedeno 

pár vybraných: 

• pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, 

• variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, 

• nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko) 

• odchýlení skutečných a očekávaných výsledků (1, s. 90). 

Pro tento pojem neexistuje obecná definice, dá se definovat různými způsoby. V závislosti na 

odvětví, oboru a problematice se riziko vysvětluje rozdílně. Za zmínění stojí také jazyk, ve kterém se o 

riziku hovoří, u nás je viděno spíše negativně (2, s. 15). 

Dále existuje i několik druhů rizik, jedná se například o rizika: 

• politická a teritoriální, 

• ekonomická, 

• bezpečnostní, 

• právní a spojená s odpovědností za škodu, 

• předvídatelná a nepředvídatelná, 

• specifická – např. pojišťovací, manažerská, spojená s finančním trhem odbytová apod. (1, s. 91). 

Riziko se značí jako nebezpečí, které s sebou nese nepříznivé následky, vystavení ztrát nehodě 

či neštěstí. Jedná se o nastání nepříznivé situace, která konkrétněji znamená především nemoc, úraz 

nebo osobní ztrátu. Z pohledu podnikatelského znamená riziko ekonomická ztráta, která se projevuje 

jako prodělek či dokonce úpadek, ztráta postavení na trhu, ztráta důvěryhodnosti apod. (3, s. 3). 

Riziko můžeme také vyjádřit jako škodlivou událost (pravděpodobnost výskytu škodlivé 

události), riziko jako výskyt. A také jako očekávanou škodu (závažnost důsledků očekávané škody), 
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riziko zde vystupuje jako důsledek. Riziko posuzujeme pravděpodobností výskytu dané hrozby a 

závažností jejich důsledků ve vztahu ke konkrétnímu podniku (4, s. 529). 

U všech definic můžeme stanovit společné tři prvky – časový rámec, pravděpodobnost výskytu 

události nebo událostí a míru závažnosti důsledků. Riziko můžeme vyjádřit pomocí tzv. rovnice rizika: 

Riziko = pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků (5, s. 40). 

2.1.1 Další základní pojmy rizikologie 

Aktivum 

Aktivum znamená všechno, co vyjadřuje hodnotu pro subjekt, při působení hrozby může být 

tato hodnota zmenšena. Aktiva se rozlišují na hmotná a nehmotná. Do hmotných aktiv řadíme 

např. nemovitosti, cenné papíry, peníze apod. Do nehmotných aktiv spadají např. informace, předměty 

průmyslového a autorského práva, morálka pracovníků, kvalita personálu apod. Aktivem se může stát 

i samotný subjekt, jelikož může hrozba působit i na celou jeho existenci (1, s. 94). 

Hrozba 

Za hrozbu se označuje síla, aktivita nebo osoba, která se vyjadřuje nežádoucím vlivem na 

bezpečnost nebo také může způsobit škodu. Za hrozbu můžeme považovat např. požár, přírodní 

katastrofu, krádež zařízení, získání přístupu k informacím neoprávněnou osobou, dále chybu obsluhy, a 

také kontrolu finančního úřadu (1, s. 95). 

Škoda způsobená hrozbou při jednom působení na určité aktivu, se nazývá dopad hrozby. 

Odvození dopadu hrozby vyplývá od absolutní hodnoty ztrát, do této hodnoty se vztahují náklady na 

znovu obnovení činnosti aktiva nebo náklady na odstranění následků škody zapříčiněných hrozbou (1, 

s. 95). 

Hrozbu se dělí na několik úrovní a hodnotí se podle následujících faktorů: 

• nebezpečnost: schopnost hrozby způsobit škodu, 

• přístup: pravděpodobnost dostání hrozby svým způsobem k aktivu (získání přístupu), 

• motivace: zájem vyvolat hrozbu vůči aktivu. Odhad motivace se získává ze skupinových 

a národních záměrů i záměrů jednotlivců, jejich cílů a politiky. Odhad napomáhá při tvorbě 

expertních stanovisek a odhadů hrozeb (1, s. 95). 

Nebezpečí 

Nebezpečím se značí reálná hrozba poškození vyšetřovaného objektu nebo procesu. 

Označujeme ho jako známé nebezpečí, jelikož neznámé nebezpečí nelze stanovit, neexistuje. Neznámé 
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nebezpečí, ale úplně neopomíjíme, vycházejí z nich zbytková rizika. Můžou být natolik významné, že 

přesahuje hodnotu známých nebezpečí (2, s. 13). 

Dále lze nebezpečí rozdělit na nebezpečí absolutní a relativní. Absolutní nebezpečí se 

vyznačuje tím, že jeho realizace se vždy a pro každého značí nepříznivou událostí. Realizace nebezpečí 

relativního představuje pro někoho a za určitých okolností událost příznivou. V tomto případě relativní 

nebezpečí převažuje, jelikož je málo událostí, které jsou nepříznivé vždy a pro každého (2, s. 13). 

Nejistota a neurčitost 

U informací, které získáváme a využíváme v analýzách rizik, rozlišujeme jejich významnost 

a spolehlivost. Jsme schopni je odstupňovat. Jistota je výchozí stupeň, v tomto stupni jsou skutečnosti 

jednoznačné a také výsledek činnosti, se nijak nezmění. V opačném případě se musíme vyrovnat 

s nejistotou a neurčitostí (2, s. 10). 

V následující tabulce jsou znázorněny jistota, nejistoty a neurčitost: 

Tab. č. 1: Jistota, nejistoty a neurčitost (Upraveno dle 2, s. 10) 

Stupeň Událost Následek 
Pravděpodobnost 

výsledku/následku 

Jistota 
3. září 2005 bude 

zatmění slunce 
Známy 1 

Nejistota 1 – 

apriorně objektivní 

Při vrhu hrací 

kostkou padne právě 

„trojka“ 

Známý Je přesně známa 

Nejistota 2 – 

subjektivní 

Budu okraden 

v čítárně filozofické 

fakulty 

Známý 
Dá se odhadnout 

analyticky 

Nejistota 3 – 

aposteriorně 

objektivní 

Během zbytkové 

životnosti budovy 

bude její střecha 

stržena vichřicí 

Dá se odhadnout 
Dá se odhadnout 

empiricky 

Neurčitost 

Během příštích deseti 

let dojde ke 

zhroucení kurzů 

cenných papírů na 

burze v Tokiu 

Nedá se odhadnout Nedá se odhadnout 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že nejistota se odstupňuje podle úrovně znalostí o jevu, ale 

neurčitost označujeme jako dokonalou nejistotu, jelikož je nejasné, zda se vůbec něco nastane. Z toho 

vyplývá, že nejistotu vyjadřujeme jako nepoznané známé a neurčitost jako nepoznané neznámé. 

Nejistoty a neurčitosti, se kterými se setkáváme, dále dělíme na objektivní a subjektivní. Objektivní se 

vyznačují náhodným chováním přírodních a společenských jevů nezávislých na jednotlivcích. 
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Subjektivní jsou dány nedokonalostí myšlení lidí.  Tyto pojmy je dobré rozlišovat z důvodu vlivu kvality 

informace o jevech a událostech na rozhodování o riziku (2, s. 10 - 11). 

Protiopatření 

Protiopatření se označuje jako postup, proces, procedura, technický prostředek nebo cokoliv, 

co zmírňuje působení hrozby (její eliminaci), snížení zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Protiopatření 

se vytváří s cílem předejít vzniku škody nebo s cílem snadnění překlenutí následků vzniklé škody 

(1, s. 96). 

Újma a škoda 

Pojem újma lze vyjádřit několika významy, které jsi jsou velice příbuzné. V oblasti 

rizikologických pojmů se považuje za obecný pojem, který je nadřazený pojmu škoda. Závisí na tom, 

komu byla újma způsobena, podle toho se rozděluje na nehmotnou a hmotnou újmu. Za nehmotnou 

újmu se považuje, když se přihodí nepříznivá událost, kdy trpí jednotlivec nebo skupina jednotlivců 

bolestí, zármutkem apod. Nehmotnou újmu nelze vyjádřit jednoznačně penězi. U hmotné újmy lze 

následky měřit. Škodu lze vyjádřit jako definovanou majetkovou újmu vzniklou realizací nebezpečí. 

Vyjadřuje se penězi nebo se popisuje počtem zmařených lidských životů (2, s. 20 – 21). 

Zranitelnost 

Zranitelností se rozumí nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, které může hrozba 

použít pro uplatnění svého žádoucího vlivu. Vychází z citlivosti daného aktiva na působení určité 

hrozby. U zranitelnosti se rozlišuje její úroveň. Hodnotí se podle citlivosti (náchylnost aktiva na danou 

hrozbu) a kritičnosti (důležitosti aktiva pro analyzovaný subjekt) (1, s. 95). 

2.1.2 Přístupy k riziku 

Z pohledu podnikatele či manažera je riziko bráno třemi možnými přístupy: 

• averzí – preferuje projekty, které s velkou jistotou přinášejí přijatelné výsledky a snaží 

se vyhnout značně rizikovým podnikatelským projektům, 

• sklonem k riziku – v tomto případě podnikatel či manažer vybírá značně rizikové projekty, 

které umožňují získat značné zisky, ale také jsou spojeny s vyšším nebezpečím špatných 

výsledků, 

• neutrálním postojem – k projektům přistupuje v rovnováze mezi sklonem a averzí k riziku 

(1, s. 93). 
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2.2 KLASIFIKACE RIZIK 

V dnešní době je jedním z problémů rizikologie skutečnost, že není zatím vytvořeno 

uspořádání nebezpečí a rizika v nějakém univerzálním systému do kategorií nebo tříd. Zatím je to 

možné dokázat jen v rámci jedné organizace nebo v rámci jednoho oboru činnosti (2, s. 17). 

Následně si uvedeme pojmy, které jsou buď protikladné, nebo tvoří ucelenou skupinu. 

Většinou se setkáváme s řadou pojmů s označením nebezpečí/riziko, které nám usnadní vyjadřování. 

Rozlišujeme je následovně: 

2.2.1 Hmotné a nehmotné riziko 

Hmotné riziko se značí tím, že je zpravidla nějak měřitelné. Nehmotné riziko se někdy také 

označuje jako psychologické riziko, je spojeno s duševní činností nebo nečinností (2, s. 18). 

2.2.2 Spekulativní a čisté riziko 

Spekulativní riziko bývá cíleně podstoupeno, hlavním motivem se stává zisk z rizika. Na toto 

riziko pojistitel nikoho nepojistí. Někdy se také označuje jako pozitivní riziko. S čistým rizikem je 

většinou spojena nepříznivá realizace, kterým se snaží Rozhodovatel vyhnout. Tyto rizika se řadí 

mezi pojistitelná, ale není možné pojištění vždy uzavřít (2, s. 18). 

Riziko spekulativní (podnikatelské nebo též dynamické) se spojuje s událostí, která má za cíl 

pozitivní výsledek, tj. zisk. Není však nějak zaručen, při určité události může vzniknout naopak škoda 

(ztráta). O možnosti zisku se uvažuje na základě spekulace. Jedná se např. o změny v politice, 

v ekonomice, změny lidských potřeb, zdokonalení v technice (6, s. 21). 

Riziko skutečné (čisté) je spojeno s událostí, která má z hlediska způsobené škody neutrální 

nebo negativní následek. Při vzniku této události se organizace může nacházet ve ztrátě nebo zůstane 

ve stejném stavu, v jakém byl před jejím vznikem. Jedná se např. o riziko krádeže zboží ze skladu, 

havárie motorového vozidla, požár v továrně. V žádném z těchto případů nedochází k zisku (6, s. 21). 

2.2.3 Systematické a nesystematické riziko 

Systematické riziko se může nacházet v několika projektech určité třídy. Není možné ho 

regulovat diverzifikací. Naopak nesystematické riziko se objevuje v určitém projektu a na ostatní 

projekty se nevztahuje. Částečně se dá přemístit na jiné projekty, aby se docílilo redukce portfolia rizik 

u daného projektu (2, s. 18). 
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2.2.4 Pojistitelné a nepojistitelné riziko 

Pojistitelné i nepojistitelné riziko se uplatňuje u možnosti přenesení rizika na třetí osoby (2, s. 

18). 

Pojistitelné riziko se vyznačuje možností sjednání pojištění u komerční pojišťovny na základě 

pojistně-technických podmínek., existuje zde možnost stanovení pravděpodobnosti škody a její 

ocenění v rámci dostatečně velkého pojistného kmene či rizikového společenství. Stanovuje se 

podmínkou zahrnující čtyři kritéria. Jedná se o identifikovatelnost rizika, vyčíslitelnost rizika, 

ekonomická přijatelnost rizika a nahodilost projevu rizika (6, s. 20 – 21). 

Nepojistitelné riziko nesplňuje čtyři kritéria. Pojišťovna nepojistí každé možné riziko podniku, 

pojištění se musí zvážit u každého rizika (6, s. 21). 

2.2.5 Strategické a operační riziko 

Strategické riziko se nachází ve strategickém rozhodování, jedná se o rozhodování typu: co se 

má dělat. U operačního rozhodování se setkáváme zase s operačním rizikem, kde vyházíme z typu: jak 

se to má dělat (2, s. 18). 

2.2.6 Odhadované riziko 

Odhadované riziko není možné numericky popsat, vychází se jen z toho, jestli existuje nebo 

neexistuje. V určité podstatě se jedná o nebezpečí a ne riziko. U slova odhadované se může představit 

i něco jiného, protože každé riziko je odhadem (2, s. 18). 

2.2.7 Interní a externí riziko 

Rizika se odlišují podle vzniku jejich příčin, zda vznikají přímo v organizaci nebo jsou součástí 

okolí organizace. Záleží na schopnosti subjektu, jak nakládá s riziky, do jaké míry škody působí, jejich 

minimalizace je ovlivněna i mírou ovlivnitelnosti toho kterého rizika z úrovně organizace, také zda 

je organizace vystavena riziku internímu nebo riziku externímu (6, s. 15). 

Riziko interní vzniká uvnitř organizace. Podnikatel či management může tato rizika řídit 

a ovlivňovat. Interní rizika se člení na: 

• technické rizikové faktory  výrobní kapacita, inovační aktivita, shoda výrobku 

s normovanými požadavky, dopady provozu zařízení na životní prostředí, havárie 

výrobních zařízení, zastaralost technického vybavení, systém údržby a oprav; 
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• ekonomické rizikové faktory  finanční síla, provozní náklady a náklady na zdroje, 

přístup k finančním zdrojům, marketingová náročnost, investice, platební 

schopnost, platební politika; 

• socio-politické rizikové faktory  kvalita managementu a jeho rozhodnutí 

organizační struktur, komunikační systém, dodržování etických kodexů, profesní 

a kvalifikační struktura zaměstnanců, adekvátnost školení a vzdělávání, styk 

s veřejností (6, s. 15). 

Ekonomické rizikové faktory vzhledem k podnikatelským subjektům vznikají v důsledku 

technických rizikových faktorů a sociálně-politických rizikových faktorů (6, s. 15). 
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Interní riziko lze dále členit do dvou skupin. První skupina interních rizikových faktoru se 

vyznačuje jako faktory rizik vznikající v invenci a vnitřních změnách organizace. Druhá skupina zahrnuje 

faktory rizik efektivnosti činnosti organizace. Faktory interních rizik jsou ve vzájemné interakci, tvoří 

celkové vnitřní riziko (6, s. 15 – 16). 

Tab. č. 2:  Interní rizikové faktory působící na organizace (Upraveno dle 6, s. 16) 

Skupina faktorů rizik Základní faktory rizik 

F
a
k

to
ry

 r
iz

ik
 v

z
n

ik
a
jí

c
í 

v
 i

n
v
e
n

c
i 

a
 v

n
it

řn
íc

h
 

z
m

ě
n

á
c
h

 o
rg

a
n

iz
a
c
e

 

Projekce, technická příprava výroby, 

schopnost připravovat inovace 

Suroviny, materiál, kooperace 

Energie 

Stroje, zařízení a ostatní technické prostředky 

Zabezpečení budov a staveb 

Technologické postupy 

Zabezpečení informační technologie, 

komunikační systémy 

Výrobky a služby organizace 

Dopady provozu zařízení na pracovníka a na 

životní prostředí 

Profesní a kvalifikační struktura zaměstnanců 

a adekvátnost školení a vzdělávání, 

bezpečnost práce, úroveň vedení lidí 

Dodržování etických kodexů, styk s veřejností 

F
a
k

to
ry

 r
iz

ik
 

e
fe

k
ti

v
n

o
st

i 
č
in

n
o

st
i 

o
rg

a
n

iz
a
c
e

 

Komplexní inovace 

Úroveň marketingu a tržeb 

Platební schopnost 

Náklady 

Efektivnost investic 

Úroveň plánování 

Úroveň organizování 

Úroveň kontroly 
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Riziko externí působí nejen na určitou organizaci, ale také na další podnikatelské subjekty, 

které se nacházejí ve stejném teritoriu. Rizika jsou mimo přímou kontrolu a řízení podnikatelského 

subjektu, jedná se o faktory prostředí, které působí na organizaci (6, s. 16 - 17). 

Tab. č. 3: Externí rizikové faktory působící na organizaci (Upraveno dle 6, s. 17) 

Skupiny faktorů rizik Základní faktory rizik 

T
e
c
h

n
ic

k
á

 

Vývoj nových produktů konkurentů 

Vývoj nových technických prostředků 

Vývoj nových materiálů 

Problémy s dodávkami od dodavatelů 

Ekologická čistota vstupních zdrojů 

Bezpečností situace 

Živelné pohromy 

E
k
o

n
o

m
ic

k
á

 

Hrozby konkurentů 

Výše poptávky 

Dodací podmínky 

Solventnost partnerů 

Vývozně dovozní politika a daňová politika 

Ekonomická stabilita státu 

Cenové změny výrobních činitelů 

Úrokové míry 

Směnné kurzy 

S
o

c
io

-p
o

li
ti

c
k

á
 Legislativa 

Regulace zaměstnanosti 

Kriminalita 

Veřejné mínění a výsledky šetření a výzkumů 

nezávislých agentur 

Mezinárodní stabilita státu 

Ochranářská politika státu 
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2.3 ANALÝZA RIZIKA 

Pod pojmem analýza rizik se označuje proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, jedná se tedy o stanovení rizik a jejich závažnosti (1, s. 93 – 94).  

Při analýze rizik se zpravidla postupuje následovně: 

1. identifikace rizik - nejprve je nutné upřesnit posuzovaný subjekt a popis vlastněných aktiv, 

2. stanovení hodnoty aktiv – v tomto kroku se musí určit hodnoty aktiv a jejich význam 

pro subjekt, dále se hodnotí možný dopad ztráty, změny či poškození na existenci 

nebo chování subjektu, 

3. identifikace hrozeb a slabin – následně se určují druhy událostí a akcí, u kterých hrozí negativní 

působení na aktiva, dále se musí podnik zaměřit na slabá místa subjektu, které mohou ovlivnit 

působení hrozeb, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – nakonec se musí určit pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě (1, s. 93 – 94). 

Při řízení rizik se považuje kvalitní analýza rizik za základní vstup a postupuje se tak při 

kvalitním řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti. Hodnocení rizik vychází z neustálého 

zvažování poškození aktivit, která mohou být způsobena naplněním hrozeb, je nutné vzít v úvahu 

veškeré potenciální důsledky. Také se musí zaměřit na reálné pravděpodobnosti výskytu rizik z pohledu 

převažujících hrozeb, zranitelnosti a aktuálně implementovaných opatření. Výsledky hodnocení určují 

kroky vedení společnosti i priority pro zvládání rizik a dále stanovení opatření, které je nutné několikrát 

opakovat, aby došlo k potřebnému pokrytí různé části společnosti nebo určité činnosti (1, s. 94). 

2.3.1 Vztahy v analýze rizik 

Základní vztahy, které jsou v analýze rizik klíčové a slouží ke správnému pochopení vztahů, 

jsou zobrazeny v následujícím obrázku (1, s. 97). 
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Obr. č. 1: Vztahy v analýze rizik (Vlastní zpracování dle 1) 

Mechanismus uplatnění rizika funguje následujícím způsobem. Nejprve hrozba využije 

zranitelnosti, překoná protiopatření a působí na aktivum, kde způsobí škodu. Aktivum motivuje 

útočníka k aktivaci hrozby, vyznačuje se určitou zranitelností a zároveň ho chrání protiopatření před 

hrozbami. Protiopatření dále detekuje hrozby a snaží se zmírnit nebo úplně zabránit jejich působení na 

aktiva. Hrozba ovlivňuje aktivum nebo protiopatření s cílem získat přístup k aktivu, při aktivaci vyžaduje 

zdroje (1, s. 97). 

2.3.2 Metody analýzy rizik 

Způsobem, jakým se vyjadřují veličiny, se používá i jako základní hledisko pro rozdělení těchto 

metod. Používají se dva základní přístupy, na které se metody rozdělují, kvantitativní a kvalitativní 

metody vyjádření veličin analýzy rizik. Můžou se používat zvlášť nebo v jejich kombinaci (1, s. 108). 

Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody jsou sestaveny na základě popisu závažnosti potenciálního dopadu 

a na pravděpodobnosti, že daná událost nastane. Tyto metody se značí vyjádřením rizika v určité 

rozsahu např. bodováním rizik v určitém rozmezí 1 až 10 nebo slovy (malý, střední, velký). Úroveň 

se obvykle určí kvalifikovaným odhadem. Tyto metody jsou jednodušší, rychlejší, ale více subjektivní. 

Jelikož chybí jednoznačné finanční vyjádření, znesnadňuje se kontrola efektivnosti nákladů. Užívá 

se v případech upřesnění postupů při detailní analýze rizik a nedostatečné kvality či kvantity získaných 

číselných údajů v kvantitativních metodách (1, s. 108). 
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Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody se zakládají na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby 

a jejího dopadu. Číselné ocenění se používá v případě pravděpodobnosti vzniku i dopadu dané 

události. Tyto metody vyžadují více času a úsilí, ale poskytují finanční vyjádření rizik, které je výhodnější 

pro jejich zvládání. Mezi nevýhody kvantitativních metod patří náročnost jejich provedení a zpracování 

výsledků, také často vysoce formalizovaný postup, kde může dojít k nepostihnutí specifik 

posuzovaného subjektu (1, s. 109). 
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2.4 ŘÍZENÍ RIZIK 

Jedná se o proces, kterým subjekt řízení usiluje o zamezení působení již existujících i 

budoucích rizik. Navrhuje řešení pomáhající eliminovat účinek nežádoucích vlivů a zároveň poskytuje 

možnost využití příležitosti působení pozitivních vlivů. Pomocí analýzy rizik, ze které vychází, současně 

vytváří rozhodovací proces, kdy zvažuje jednotlivé faktory (ekonomické, technické, sociální apod.). Na 

základě těchto faktorů proces řízení rizik vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní a regulační 

opatření, ze kterých vybere opatření nejvíce minimalizující existující riziko. Do řízení rizik také patří 

šíření informací o riziku a vnímání rizika (7, s. 88 – 89). 

Řízení rizik se vyznačuje postupy minimalizace rizik. Analyzuje současná i budoucí rizika a 

navrhuje opatření snižující pravděpodobnost a závažnost možných nežádoucích následků. S každým 

rozhodnutím je spojeno nějaké riziko, ať už se týká oblasti strategické, procesní, finanční, personální 

nebo bezpečností. Riziko někdy nelze hned odhalit. Důležité je zvážit a řešit aspekty spadající 

do managementu rizik (8, s. 77 – 78). 

Řízení rizik musí společnost zapojit do formulace podnikových cílů i do podnikové strategie a 

běžné podnikatelské činnosti, nelze řešit rizika bez vazby na další činnosti (5, s. 46 – 47). 

Koncepce řízení rizik a hodnocení rizik má dlouhou historii. Už před více než 2400 lety 

Athéňané posuzovali rizika před jejich rozhodnutími. Řízení rizik a hodnocení rizik jsou jako vědecká 

disciplína poměrně mladá. Tato disciplína se posuzuje ne víc jak 40 let (9). 

Podnikové řízení rizik nebude bohužel fungovat ve všech podnikových kulturách. Úspěšná 

implementace podnikového řízení rizik závisí na ochotě podniku otevřeně sdílet a rozvíjet týmovou 

spolupráci mezi vrcholovým managementem a zaměstnanci (10). 

Řízení rizik také čelí kritice, která vyvolává pochybnosti o účinnosti řízení rizik. Jelikož byly 

při hospodářském poklesu způsobeném krizí v oblasti rizikových hypoték v roce 2008 nejvíce postiženy 

banky, které patřily k největším odborníkům v oblasti řízení rizik, což způsobilo obrovské škody 

americkým i mezinárodním ekonomikám (11). 

2.4.1 Procesy managementu rizik 

Systém managementu rizik představuje komplexní, celostní přístupy k analýzám rizik. Má za cíl 

identifikaci všech relevantních faktorů. Organizace, struktura a personální zajištění závisí na principech 

a procesech např. zajišťování personálních předpokladů (časové, odborné způsobilosti), formování 

potřebných postojů, využívání komunikace o potřebách a výsledcích preventivních opatření, 

identifikace rizik, rizikových procesů a faktorů, prevence ztrát, využívání znalostí a zkušeností 

z dřívějších opatření a procesních změn atd. (8, s. 79 – 81). 
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Jako ve všech segmentech managementu i v systému managementu rizik se stává klíčovým 

proces komunikace. Dále celostní způsob myšlení vedoucích pracovníků i provozních pracovníků je 

jedním z předpokladů systémového pojetí managementu (8, s. 79 – 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Systém managementu rizik (Vlastní zpracování dle 8) 

2.4.2 Pilíře systému managementu rizik 

U managementu rizik se vyžaduje realizace jako u integrovaného systému se srozumitelně 

formulovanými cíli, transparentní strukturou a vyhlášenými postupy. Je nutné, aby se systém 

managementu rizik skládal z následujících složek (8, s. 81). 

Strategie managementu rizik 

Systém managementu rizik se zakládá na managementem vytvořené podnikové politice a 

strategii založené na znalosti potenciálních hrozeb. Vytváří se ve formě strategického dokumentu, kde 

na jednotlivá rizika nebo jejich skupiny vypracují akční plány jejich zvládání. Stanovují se základní 

přístupy, principy, kritéria a postupy, které obsahují analýzu a zvládání rizika společnosti tak, aby byla 

společnost schopna pokrýt všechny oblasti rizik. Sestává z hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí 

společnosti, ze znalosti podnikových procesů a z formulace specifických podmínek (omezení, problémů 

a hrozeb) (8, s. 81 – 84). 

Systém řízení rizik je holistický přístup k řízení rizik. Tradičně řídily rizika korporace v každém 

oddělení zvlášť. Systém řízení rizik zlepšuje tento tradiční přístup. Řídí a kontroluje rizika v rámci 

jednoho podniku jako celku (12). 
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V dnešní době společnosti stále více čelí potřebě po změně z důvodu rychle se měnícího 

podnikatelského prostředí např. výraznými změnami v technologiích a chování zákazníků. 

Proto se musí zavést odpovídající strategický systém řízení rizik, který zvyšuje posílení procesů, lidí, 

praktik a cíleně integruje možný vznik rizik do procesu formulování strategie (13). 

Identifikace procesů, rizik a nežádoucích událostí 

V této fázi se identifikují rizikové procesy a faktory. Dále se vytváří rozbor identifikovaných rizik, 

který obsahuje popis, určení zdrojů, příčinných souvislostí, vzájemných vazeb s cílem odhalit 

potenciální příčiny nežádoucích událostí. V dalším kroku se hodnotí závažnosti z hlediska 

pravděpodobnosti i nebezpečnosti potenciálních následků. Poté se určí rizika a pořadí podle předmětu 

opatření. Případně se vyberou rizika, která mají být dále analyzována. Zároveň musí probíhat 

systematická identifikace a analýza nežádoucích událostí v tomto pořadí: detekce signálů hrozících 

nežádoucích událostí, informovaní o hrozící nebo vzniklé nežádoucí události, metody analýz 

nežádoucích událostí s cílem odhalit jejich příčiny (8, s. 83 – 84). 

Zvládání rizik 

Zvládání rizik má za cíl prevenci nežádoucích událostí a systematicky snižovat jejich následky. 

Nejprve se stanoví návrh opatření, při kterém se musí brát v úvahu možné důsledky a interakce s jinými 

procesy a opatřeními, také zvážit možná alternativní řešení. Dále se vytvoří plán implementace 

neboli plán postupu zvládání identifikovaných rizik. Poslední fází je implementace, při které závisí 

na aktivní podpoře ze strany vrcholového managementu. V této fázi je důležité správné načasování 

opatření podle praktických možností a s ohledem na míru rizikovosti (8, s. 84 – 86). 

Monitorování rizik a dopadů 

Monitorování rizik a dopadů může probíhat v režimu jednorázových akcí nebo soustavně 

jako systémový nástroj podnikového řízení. Monitorování má za cíl sledování aktivit v oblasti prevence 

i průběhu a dopadů nežádoucích událostí (8, s. 86). 

Dokumentace, komunikace, informace, znalosti 

Dokumentace představuje nenahraditelný zdroj informací pro další aktivity a rozvoj 

managementu rizik. Systém evidování a dokumentování identifikovaných rizik, procesních poruch, 

mimořádných událostí, chyb personálu, nehod, úrazů poskytuje předpoklad systematické prevence (8, 

s. 86). 
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Optimalizace podnikového systému managementu rizik 

U optimalizace se soustavně hodnotí systém managementu rizik, především uplatňování 

ochranných, preventivních a nápravných opatření při zohlednění jejich efektivity a reálného snížení 

procesních rizik (8, s. 88). 

2.5 METODY STANOVENÍ RIZIK 

Nejčastěji se používají pro analýzy procesů a podmínek jejich fungování, pro identifikaci 

selhání a pro hledání jejich příčin (8, s. 140). 

2.5.1 FTA – Fault Tree Analysis 

Metoda analýzy stromu poruch provádí rozbory nežádoucích událostí. Obvykle se při sestavení 

FTA postupuje, že se nejdříve určí a definuje určitá nežádoucí událost. Dále se vytvoří rozbor událostí 

a procesního systému. Poté se provádí zpětně identifikace řetězce možných příčin a přidává se každý 

sled situací a dějů vedoucí k vrcholové události ve formě logických formulací. Za použití logických 

členů se vytváří strom poruch s analyzovanou událostí na vrcholu a s vyznačenou cestou 

k jejím kořenovým iniciátorům. Následně probíhá analýza z hlediska možných opatření (8, s. 143). 

2.5.2 ETA – Event Tree Analysis 

Analýza stromu událostí znázorňuje rozvoj událostí od zvolené iniciační události přes následné 

události k možným událostem koncovým. Je nutné do analýzy zahrnout kromě technických 

konsekvencí i reakce lidí a odezvy bezpečnostních systémů. V konečné fázi vychází graficky vyjádřené 

scénáře nehody, které umožňují stanovit události, chyby, poruchy a selhání s nehodovým potenciálem 

(8, s. 143). 

2.5.3 Analýza „What-If“ (SWIFT) – „CO-KDYŽ, „CO-BY-KDYBY“ 

Analýza „What-If“ představuje málo strukturovanou expertní metodu. Tato metoda spočívá 

v realizování řízených diskusí v týmech o možných nehodách, jejich příčinách a následcích. Vytváří 

se na obdobném principu jako ETA (8, s. 144). 

2.5.4 HAZOP – Hazard and Operability Study 

HAZOP se uvádí jako analýza rizik a provozuschopnosti, jedná se o nejrozšířenější metodu 

kauzální analýzy procesních rizik. Zaměřuje se na příčiny i následky nebezpečných situací a stavů. 

Pomocí brainstormingu zjišťují týmy odchylky procesů. Týmy jsou sestaveny z lidí s různým profesním 

zaměřením. Využívá se klíčových slov (žádný, není, více apod.), které popisují odchylky od normálního 
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průběhu. Odchylky jsou hodnoceny, zda mohou způsobit významné poruchy v činnosti celého 

systému. Nakonec se stanoví návrh na preventivní opatření (8, s. 144 – 145). 

2.5.5 Ishikawa diagram 

Ishikawa diagram představuje grafické znázornění vztahů mezi příčinami a následky. Nazývá se 

také „diagram rybí kost“ a „kostra“. Používá se především v projektech. Příčiny rozděluje na jednotlivé 

kategorie, nejvíce se používají zejména např. lidi, procesy, technická zařízení, materiální vstupy, měření 

a prostředí (8, s. 145).  

2.5.6 Pareto analysis 

Pareto analysis se užívá především při rozhodování mezi alternativními postupy k dosažení 

určitého cíle na základě hodnocení jejich přínosů. Paretův princip stanovuje, že 20 % nejzávažnějších 

příčin je odpovědných za 80 % problémů. Obvykle se provádí kombinací s metodami FTA, Ishikawa 

diagramy apod. (8, s. 146 – 147) 

2.5.7 FMEA – Fault Modes and Effects Analysis 

FMEA se zabývá identifikací možné poruchy, jejího průběhu a možnými následky. Vytváří 

ji diverzifikované týmy. Využívá se k hodnocení procesů, procesních systémů, návrhů i produktů. 

Při této metodě se stanovuje odhad indexu priority rizika, který se skládá ze součinu klasifikačních 

stupňů tří parametrů rizik: závažnost důsledků, pravděpodobnost výskytu a zjistitelnost, která popisuje 

pravděpodobnost včasného odhalení (spolehlivost detekce rizik a varování) (8, s. 148). 

Metoda FMEA se používá k identifikaci potencionálních poruch. Účelem je doporučit možné 

opatření, která eliminuje nebo omezí vznik těchto poruch (14). 

2.5.8 RIPRAN – Risk Project Analysis 

RIPRAN (Analýza projektových rizik) reprezentuje jednoduchou empirickou metodu proaktivní 

analýzy rizik. Tato metoda se hodí nejvíce pro středně velké firemní projekty. Využívá katalog rizik a 

vytváří časový průběh rizik projektu (8, s. 153). 

2.5.9 Metoda Delphi 

Metoda Delphi neboli metoda účelových interview se řadí mezi nejběžnější metody, která 

vychází z řízeného kontaktu mezi experty, hodnotící skupiny a příslušnými představiteli hodnoceného 

podnikatelského subjektu. Užívá pro rizikovou analýzu soubor otázek, ty vznikají na základě účelových 

pohovorů. Otázky se dělí na dvě části na pevnou a variabilní. Pevné jsou předem dané, variabilní 
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se stanovují v průběhu pohovoru a podle postavení respondenta. Při této metodě se respondenti 

nesetkají, nedochází k vzájemnému ovlivňování. Výhoda metody spočívá v menší náročnosti 

na spotřebu zdrojů a času. Jelikož metoda neobsahuje značné finanční vyjádření, probíhá začlenění 

tohoto kritéria do pohovorů iteračně. Výsledky po několikátém kole obdrží respondenti a určí 

stanovisko. Tento proces se doporučeně provádí ve dvou až třech iterací (1, s. 110). 

2.5.10 UMRA – Universal Matrix of Risk Analysis 

Metoda UMRA představuje univerzální matici členící se na verbální a numerickou fázi. 

Z verbální fáze vychází tzv. formulář výchozí matice rizikové analýzy, který obsahuje části projektu 

vystavených nebezpečí a zdroje nebezpečí. Numerická fáze se skládá z odhadu míry závažnosti 

nebezpečí logicko-numerickou stupnicí. Matice míry závažnosti vzniká vyhodnocením formulářů od 

všech expertů (8, s. 153). 
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2.6 SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 

Při podnikání, při řízení jakýchkoliv jiných složitějších subjektů s nedeterministickým nebo 

nesnadno předpověditelným chováním musíme předpokládat, že se zde bude riziko vyskytovat. 

V některých situacích lze riziko přesunout, někdy je možné ho zadržet. Některým rizikům se můžeme 

úplně vyhnout nebo je redukovat. Následující tabulka pomáhá určit, jakou metodu vybrat. Třídí rizika 

do čtyř skupin, které jsou rozděleny podle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti každého rizika. 

Tvrdostí rozumíme dopad ztráty v případě výskytu (nepříznivé) situace (1, s. 130).  

Tab. č. 4: Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě (Vlastní zpracování dle 1, 

s. 130) 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

Z tabulky je patrné, že přiměřenými nástroji pro řešení rizik, které se vyznačují vysokou tvrdostí 

a vysokou pravděpodobností, je vyhnutí se takovým rizikům nebo je redukovat (1, s. 130). 

2.6.1 Ofenzivní řízení společnosti 

Management společnosti může významným způsobem ovlivnit podnikatelské riziko. 

Společnost musí být schopna rozpoznat rizika, která mohou společnost ohrozit, které metody použít. 

Dále, jak postupovat při realizaci podnikatelského záměru, aby riziko snížili, respektive mu čelili. Jedním 

z těchto možností, jak proti riziku vytvořit preventivní obranu je ofenzivní řízení ve společnosti 

(1, s. 133).  

Ofenzivní řízení firmy se vyznačuje několika znaky: 

• správnou volbou rozvojové strategie společnosti a její správnou implementací ve společnosti, 

• preferencí a rozvojem silných stránek společnosti, 

• snahou o dosažení pružnosti – mimořádně rychlou reakci na změny vnitřního prostředí 

společnosti i vnějšího okolí (1, s. 133). 

2.6.2 Retence rizik 

Retence rizik se považuje za nejběžnější metodu řízení rizik. Označuje běžnou situaci, kdy 

společnost čelí téměř neomezenému počtu rizik, ale ve většině neprovádí proti nim žádné opatření. 

Retence rizik se člení na vědomou a nevědomou. Vědomá retence představuje případ, kdy se riziko 
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rozpozná, ale společnost nepoužije žádný nástroj proti riziku (transfer nebo redukce). K nevědomé 

retenci dochází, když se riziko nerozpozná a nevědomě se zadrží. V tomto případě si společnost 

neuvědomuje důsledky možné ztráty, které zadržuje (1, s. 133).  

Dále se může retence členit na dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolnou retenci chápeme 

jako včasné rozpoznání rizika a tichý souhlas s převzetím ztráty obsažené v riziku. Na dobrovolnou 

retenci přistupují společnosti při situaci, kdy neexistuje lepší varianta, jak se vypořádat s rizikem. 

V případě nevědomě zadržených rizik nebo se riziku nelze vyhnout (transferovat, redukovat), nastává 

nedobrovolná retence rizik (1, s. 133 – 134). 

2.6.3 Redukce rizik 

Redukce rizika se rozděluje do dvou skupin podle toho, zda se před vlastní podnikatelskou 

aktivitou soustředí na redukci rizika nebo až na důsledky této konkrétní aktivity. Do první skupiny se 

řadí metody, které preventivně působí a snaží se eliminovat (redukovat) výskyt rizikových situací. Jedná 

se např. o přesun rizika, vertikální integraci atd. Druhou skupinu představují metody odstraňující 

příčiny vzniku rizika, řadí se zde metody orientované na snížení (redukci) nepříznivých důsledků 

výskytu nepříznivých událostí, kterým se nedá v podnikání vyhnout. Do této skupiny patří 

např. diverzifikace a pojištění. Relativně samostatnou skupinu, která se řadí do obou skupin, tvoří 

metody operační analýzy. Tyto metody umožňují redukovat podnikatelské riziko na únosnou míru (1, s. 

134). 

2.6.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 

Pro přesun rizika se značí defenzivním přístupem k riziku. Způsoby, které se nejčastěji užívají 

při přesunu rizika, patří sem např. uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin 

a komponent za předem stanovené pevné ceny (eliminace cenových rizik), uzavírání komisionářských 

smluv, zajišťujících prodej výrobků v cizí obchodní síti, odkup pohledávek, termínové obchody, leasing, 

franšíza atd. Hlavním rysem těchto metod je tzv. diktát (vnucení, respektování) podmínek přesunu 

rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera (1, s. 135). 

2.6.5 Diverzifikace 

Tuto metodu používají společnosti nejčastěji při snižování nepříznivých důsledků rizika. Jedná 

se o tradičně používanou metodu, která se dále používá v investování. Základní cíl je rozložit rizika 

na co největší základnu (1, s. 152).  
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2.6.6 Sdílení rizika 

Sdílení rizika vychází z rozdělení rizika mezi několik účastníků podnikatelské činnosti. Forma 

spolupráce může být odlišná. Společnosti mohou spolupracovat formou sdružení několika společnosti 

až po nejrůznější strategické aliance v oblasti výzkumu, výroby, prodeje nebo při společné účasti 

několika firem ve veřejných soutěžích až po vytvoření společného podniku s domácími či zahraničními 

partnery. Mezi výhody se řadí např. podíl každého účastníka je stanoven tak, aby případný neúspěch 

neohrozil jeho finanční stabilitu; přednosti jednotlivých účastníků; získání větší šance pro získání úvěru 

od bankovních institucí (1, s. 156). 

2.6.7 Pojištění 

Pojištění se řadí mezi zřejmě nejstarší formy přenosu rizika. Princip pojištění vychází ze směny 

rizik velké ztráty (škody) za jistotu malé ztráty (pojistného). Negativní důsledky budoucí nepříznivé 

situace se přesunou na pojišťovnu, která kryje škody zcela nebo částečně. V obchodní oblasti se 

nejvíce poskytuje majetkové pojištění, respektive pojištění proti nepříznivé události. Pojištění umožňuje 

společnosti vytváření vlastních rezerv pro budoucí negativní události. Nepochybná výhoda pojištění 

je snížení objemu vázaného kapitálu, tento kapitál může společnost výhodněji investovat. 

Mezi nevýhody patří nutná úhrada pojištění a stanovení pojistných podmínek na základě omezení výše 

pojistného plnění při skutečně vysokých dopadech (1, s. 157 – 158). 

Při využití pojištění záleží, jak člověk vnímá rizika a jakou částku je ochotný za pojištění platit. 

To vytváří korelaci mezi rizikem a pokrytím rizika (15). 

2.6.8 Vyhýbání se rizikům 

Tato metoda se vyznačuje spíše negativně než pozitivně, jelikož nevyhovuje pro řešení několika 

rizik. Součástí každé podnikatelské aktivity je riziko a proto se tento přístup obecně nedoporučuje. 

Tuto metodu lze použít např. v případě nepropracovaného podnikatelského záměru, kde riziko 

neúspěchu vychází neúměrně velké (1, s. 159). 

2.6.9 Získávání dodatečných informací 

Získávání dodatečných informací je jedna z nejdůležitějších metod snižování rizika 

v obchodním kontaktu, ale i nejen v něm. Ve většině situací nemají společnosti o svém obchodním 

partnerovi dostatečné informace. Tento problém vede při podnikání k nepříznivému výběru a 

k morálnímu hazardu (1, s. 160). 
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2.6.10 Vytváření rezerv 

Jedná se o aktiva, které se používají za vzniku mimořádných okolností. Představují jednu ze 

základních metod snížení rizika v podnikání. Nejčastěji se vytvářejí materiálové (hmotné) a finanční 

rezervy. Při stanovení výše rezerv je vhodné použít auditorské metody, stanovit pravděpodobnou výši 

nákladů potřebných na krytí ztrát a zvolit takový způsob rezerv (1, s. 160). 
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2.7 ANALÝZA PROSTŘEDÍ 

Pojem prostředí lze charakterizovat jako soubor okolností, ve kterých se někdo nachází 

a které ho nějakým způsobem ovlivňují. Za někoho můžeme považovat např. člověka, podnik, místo 

atd., jednoduše se jedná o určitý subjekt. Na tento subjekt mohou působit, jak kladné, tak i záporné 

vlivy prostředí. Tyto vlivy prostředí se označují jako faktory prostředí, které ovlivňují o současnost, 

ale i budoucnost vývoje podniku (16, s. 97). 

Analýza prostředí se provádí různými způsoby. Nejvíce se používá členění podle Kotlera a 

Amstronga na vnější a vnitřní prostředí (viz. obrázek 1). Vnější prostředí se dělí na makroprostředí 

a mikroprostředí. Makroprostředí působí svými vlivy nebo také sílou na mikroprostředí všech aktivních 

účastníků trhu, ale zároveň se odlišuje různou intenzitou a mírou dopadu. V makroprostředí společnost 

nemůže nebo může jen velmi obtížně svými aktivitami ovlivnit okolnosti, vlivy a situace, které na ni 

působí. U mikroprostředí je důležité analyzovat samotné odvětví. Mikroprostředí zahrnuje okolnosti, 

vlivy a situace, které je společnost schopna svými aktivitami významně ovlivnit (16, s. 97 – 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Vnější a vnitřní prostředí společnosti (Vlastní zpracování dle 16) 
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2.7.1 Analýza PEST 

Analýza PEST se zabývá zhodnocením vývoje vnějšího prostředí. Zkoumá faktory, které působí 

na činnost podniku. Zahrnuje politicko-právní, ekonomické, sociokulturní a technologické faktory 

(16, s. 101 - 102) 

Politicko-právní faktory 

Do politicko-právních faktorů se řadí např. politická stabilita, stabilita vlády, vliv politických 

stran, činnost zájmových sdružení a svazů, fiskální politika, sociální politika, vízová politika, politika 

životního prostředí atd. Tento faktor představuje rámec pro všechny podnikatelské a podnikové 

činnosti (16, s. 101 - 102). 

Ekonomické faktory 

Do ekonomických faktorů patří např. vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu (deprese, recese, 

oživení, konjunktura), stav platební bilance, úrokové sazby, měnové kurzy, míra inflace, případně 

deflace atd. Tyto faktory působí na kupní sílu a nákupní zvyky spotřebitele (16, s. 101 - 102). 

Sociokulturní faktory 

Sociokulturní faktory působí ve dvou rovinách. První jsou faktory spojené s kupním chováním 

spotřebitelů. Dělí se na kulturní a sociální. Do kulturních se řadí např. spotřební zvyky, kulturní 

hodnoty, vnímání, jazyk, řeč těla atd. Do sociálních spadá např. sociální stratifikace a její uspořádání, 

sociálně-ekonomické zázemí spotřebitelů, příjmy, majetek, životní styl atd. Druhá skupina faktorů 

podmiňuje chování organizací. V tomto případě je možné sledovat kulturní i sociální vlivy působící 

na jednání organizací (16, s. 101 - 102). 

Technologické faktory 

Technologické faktory se někdy nazývají také jako inovační faktory. Představují trendy ve 

výzkumu a vývoji. Skládají se z rychlosti technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, 

komunikační, informační, sociální technologie aj. Technologické prostředí, ve kterém se podniky 

nachází, vytváří zdroj technického pokroku pro podniky. Podniky jsou schopny dosahovat vlivem 

technologického pokroku lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenceschopnost a 

humanizovat práci (16, s. 101 - 102).  
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2.7.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil identifikuje základní hybné síly, které v odvětví působí a ovlivňují 

činnost podniku. Není ovlivněno pouze konkurencí, ale i chováním odběratelů a dodavatelů, 

substitučním zbožím a potenciálními novými konkurenty (17, s. 103). 

Strategický záměr společnosti by měl směřovat do oblastí s nízkou konkurencí. Z Porterova 

modelu vychází, že čím je konkurence intenzivnější, tím se zmenšují dosahované výsledky (18, s. 188). 

V Porterově modelu pěti sil se nachází: 

1. hrozba nových vstupů do odvětví – „hrozba nových konkurentů“, 

2. soupeření mezi stávajícími firmami – „konkurence v branži“, 

3. hrozby náhražek – „hrozba substitučních výrobků a služeb“, 

4. dohadovací schopnosti kupujících – „vyjednávací schopnost odběratelů“, 

5. dohadovací schopnosti dodavatelů – „vyjednávací schopnost odběratelů“ (16, s. 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Porterův model pěti sil (Vlastní zpracování dle 16) 
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2.7.3 7S faktorů firmy McKinsey 

Rámec 7S faktorů firmy McKinsey definuje hlavní faktory úspěchu. Mezi tyto faktory se řadí 

strategie a struktura společnosti, spolupracovníci, jejich schopnosti, styl řízení, systémy a postupy, 

sdílené hodnoty (1, s. 41). 

Strategie  

Strategie se stanovuje na základě vize společnosti a na určitém poslání společnosti. Není 

utvořena jen prostřednictvím písemných materiálů a směr majitelů. Jedná se o realizaci, vytváření 

strategie ve společnosti a také ji hodnotit (1, s. 42 – 43).  

Struktura 

Organizační struktura se skládá z rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí jednotlivých 

pracovníků společnosti. Existuje několik základních typů od jednoduchých po složité. Mezi základní 

organizační struktury patří např. liniová, funkcionální, liniově-štábní, divizní nebo maticová organizační 

struktura (1, s. 45 – 49). 

Systémy 

Mezi systémy se řadí veškeré informační systémy, které ve společnosti působí. Většinou se 

využívá kombinace ručních a automatizovaných způsobů zpracování informací. S vyšší úrovni řízení 

míra automatizace klesá (1, s. 49 – 50). 

Styl 

Klasická typologie stylů řízení se člení na autokratický, demokratický a liberální styl. 

Autoritativní styl se vyznačuje tím, že vedoucí rozhoduje sám. Demokratický styl umožňuje 

pracovníkům větší možnost vyjádřit se, vedoucí má konečné rozhodnutí. Liberální nechává 

pracovníkům značnou volnost, vedoucí zasahuje do jejich práce v minimální míře (1, s. 50). 

Spolupracovníci 

Spolupracovníci znamenají pro společnost hlavní zdroj zvyšování výkonnosti a produktivity 

společnosti. Pro manažera je nutné umět vhodně se spolupracovníky jednat (1, s. 50 – 52). 

Schopnosti 

Na schopnosti pracovníků by měl být vyvíjen určitý tlak na rozvoj technické a výrobní 

kvalifikace, také zvýšení ekonomické, právní a informační gramotnosti (1, s. 54 – 55). 
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Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty (kultura společnosti) představují hodnoty a názory, které vycházejí z pozitivně 

působící neformální normy chování. Jedná se o vnitřní atmosféru společnosti, která vychází z myšlení 

lidí ve společnosti a provozovaných činností (1, s. 53). 

 

2.7.4 SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje na charakteristiku klíčových faktorů, které ovlivňují strategické 

postavení společnosti. Umožňuje porovnání vnitřních zdrojů a schopností společnosti se změnami 

v okolí (16, s. 132).  

SWOT  analýza se skládá z analýzy silných a slabých stránek, příležitostní a hrozeb, sestává 

z původně dvou analýz SW (strengths – silné stránky, weaknesses – slabé stránky) a OT (opportunities 

– příležitosti, threats – hrozby). Nejprve se začíná s analýzou OT, která obsahuje příležitosti a hrozby. 

Příležitosti a hrozby se přináší z vnějšího prostředí společnosti, jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. 

Poté se přechází na analýzu OT, která se zabývá vnitřním prostředím společnosti (16, s. 129). 

 

Silné stránky 

Skutečnosti přinášející výhody 

zákazníkům i společnosti 

Slabé stránky 

Věci, které společnost nevykonává 

dobře nebo si konkurence vede lépe 

Příležitosti 

Skutečnosti umožňující navýšení 

poptávky nebo uspokojují zákazníky a přináší 

společnosti úspěch 

Hrozby 

Skutečnosti, trendy, události, které 

vedou ke snížení poptávky a zapříčiní 

nespokojenost zákazníků 

Obr. č. 5: SWOT analýza (Vlastní zpracování dle 16) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

Tato část diplomové práce se zaměřuje na vybraný podnik. Nejdříve proběhne představení 

podniku, bude se skládat z charakteristiky podniku, podnikatelské činnosti. Dále se bude zkoumat 

současný stav řízení rizik. V další kapitole se budou analyzovat rizika, které mohou v podniku nastat.  

3.1 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala zemědělského podnikatele pana Miroslava Kováře, 

IČO: 72565578, datum vzniku: 9.5.2012, který provozuje Vinařství Kovář. Předmětem činnosti je výroba 

kvasného lihu. Adresa provozovny je Vlčnov 443, 687 61. Provozovna má přidělené identifikační číslo 

1007641584 (19). 

Obr. č. 6: Logo Vinařství Kovář (20) 

Předmět činnosti 

Jedná se o malé vinařství v obci Vlčnov na Jižní Moravě. Tato oblast je proslulá krásnými kroji, 

vinařstvím a především svými zvyky. Jejich filozofie spočívá ve výrobě predikátních vín malých šarží 

s výrazným regionálním charakterem. Vína vyrábí především z vlastních hroznů, které ručně sbírají 

a zaručují nejvyšší možnou fenelogickou kvalitu. Nachází se na tratích ve Vlčnově, vlastní přibližně 

dva hektary vinic. K výrobě využívá také hrozny, které nepochází z jeho vinic, kupuje je od místních 

dlouholetých dodavatelů ze Slovácké podoblasti (20). 

Předmětem činnosti je výroba a prodej vinařských produktů. Současně produkují přibližně 10 

až 12 tisíc litrů vína.  
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Proces výroby 

Práce na vinici probíhá podle zásad integrované produkce. Integrovaná produkce je něco 

mezi neomezeným vinohradnictvím (tzv. chemickým) a bioprodukce, kontroluje ji Svaz integrované 

produkce. Na své vinici mají nasazené dravé roztoče, které bojují proti škůdcům z řad hmyzu, požírá 

mšice apod. Tím se vyhýbají postřikům. Dále hnojí pouze organickým hnojivem. Koňským a kravským 

hnojem nebo směsí travního mulče, plevu a výlisků (organickým kompostem). Nepoužívají herbicidy 

ani insekticidy, pouze postřiky na bázi síry a mědi, a to v omezeném množství. Meziřadí vysévají 

bylinnou směsí, která je pak mulčovaná. Upřednostňují redukovanou produkci hroznů, aby bylo víno, 

co nejvíce kvalitní.  

Sběr hroznů probíhá podle analytických hodnot vyzrálosti. Se sběrem se začíná vždy brzy ráno 

za chladnějšího počasí, z důvodu uchování aroma vína, a co nejmenšímu rozšíření bakterií, 

jelikož by při zpracování za tepla měly špatný vliv na budoucí kvalitu vína. Nejvíce práce je zapotřebí 

provést během prvních dní po sklizni, jelikož ovlivňuje kvalitu vína. Hrozny se sbírají do malých 

kontejnerů, z důvodu co nejmenšího pomačkání. Poté je sypou do elektrického mlýnku s gumovými 

válci, které zamezují, aby se do šťávy z hroznů dostalo co nejméně hořkých látek z hroznových pecek. 

Následně pomocí kbelíku přemísťují rmut do pneumatického lisu, který je pro zpracování rovněž velmi 

šetrný a rychlý.  

Po vylisování stéká přechází mošt samospádem z horního patra lisovny do nakvášecích tanků 

s možností řízení teploty. Po odkalení jsou zakvašeny čistou kulturou kvasinek, ty kladou důraz právě 

na odrůdu. Kvašení probíhá přibližně deset dnů a řídí se podle suroviny, budoucí podoby vína. 

Podle toho se také stanovuje např. teplota kvašení, skladovací nádoba, proces míchání kvasnic, čiření 

a školení vína. Poté po dokončení všech činností a kontroly vína se v konečné fázi provádí stáčení 

do lahví, které probíhá ručně pomocí poloautomatické vakuové plničky. 

Získaná ocenění ve vinařských soutěžích 

• AWC Vienna 2018 – 4x stříbrná medaile (Cuvée Rose 2017 PS, André Rosé 2017 PS, Rulandské 

bílé 2017 PS a Ryzlink Rýnský 2017 PS) 

• Prague Wine Trophy 2018 – Prague gold (Cuvée Rose 2017 PS, André Rosé 2017 PS), Prague 

silver (Muller Thurgau 2017) 

• CUVÉE 2018 – zlatá medaile (Cuvée Rose 2017 PS) 
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3.2 ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

V následující podkapitole bude provedena analýza společnosti. Nejprve bude vyhotovena 

analýza PEST, Porterův model pěti sil a 7S faktorů firmy McKinsey. Nakonec na základě předchozích 

analýz bude vytvořena SWOT analýza. Z těchto analýz prostředí budou identifikována jednotlivá rizika. 

3.2.1 Analýza PEST 

Analýza PEST se zabývá vývojem vnějšího prostředí podniku. Skládá se z politicko-právních, 

ekonomických, sociokulturních a technologických faktorů. 

Politicko-právní faktory 

Oblast vinařství v České republice se řídí evropskými právními předpisy a právními předpisy 

České republiky. K právní předpisům ČR týkajících se vína patří Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 

a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 321/2004 Sb.“). Dále vyhláška č. 88/2017 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 

o vinohradnictví a vinařství (dále jen „vyhláška č. 88/2017 Sb.“) a vyhláška č. 254/2010 Sb., 

kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. Evropské právní 

předpisy týkajících se vína obsahují několik nařízení, které je nutné respektovat.  Kontrolu jakosti vína 

provádí Statní zemědělská a potravinářská inspekce. Vinařské produkty lze obecně rozdělit 

na produkty podléhající spotřební dani (tj. vína a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury (KN) 

2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových 

alkoholu) – tichá vína, šumivá vína a meziprodukty produkty nepodléhající spotřební dani - hrozny, 

hroznová šťáva a rmuty (21). 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory se řadí vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, stav platební bilance, 

úrokové sazby, měnové kurzy, míra inflace, případně deflace atd. ovlivňují kupní sílu a nákupní zvyky 

spotřebitele. 

HDP 

HDP neboli hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve 

všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně 

služeb tržních i netržních). Z nejnovějších statistik vyplývá, že HDP bylo v roce 2017 ve výši 5 047 267 

mil. Kč. HDP na 1 obyvatele vychází na 476 628 Kč. Oproti minulému roku se HDP zvýšilo o 5,86 %. 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj HDP od roku 2010 do 2018. Z grafu lze vidět, že HDP se stále 

zvyšuje (22). 
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Graf č. 1: Vývoj HDP v letech 2009-2017 (Vlastní zpracování dle 22) 

 

Inflace 

Inflace obecně vyjadřuje růst cenové hladiny, tj. charakterizuje míru znehodnocování měny 

v přesně vymezeném časovém období. Míra inflace představuje procentní změnu průměrné cenové 

hladiny za dvanáct měsíců roku proti průměrné cenové hladině dvanácti měsíců předchozího roku. 

V následujícím grafu je zobrazena míra inflace, která se počítá z indexů spotřebitelských cen s indexním 

základem rok 2005. Cenový základ se vytváří na základě prosince 2005 (22). 
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Graf č. 2: Míra inflace v % v roce 2009-2018 (Vlastní zpracování dle 22) 

Sociokulturní faktory 

Vinařství Kovář se nachází na Jižní Moravě v obci Vlčnov na samotném okraji Slovácké 

podoblasti. Tato obec je proslulá barvitou krásou krojů, vinařstvím a především svými zvyky a obyčeji. 

V této obci se pořádá také Jízda králů. Jedná se o významnou událost, která je zapsaná organizací 

UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Vinařství se této akce 

také účastní a prodává své vína v rámci stánkového prodeje (20).  

Zájem o víno v posledních letech roste. Spotřeba vína značně vzrostla od roku 1989. V tomto 

roce byla spotřeba vína 11,3 litrů na osobu. V roce 2017 byla spotřeba vína ve výši 16,4 litrů na osobu. 

V následujícím grafu můžeme vidět, jak se hodnoty zvyšovaly. Největší spotřeba byla v roce 2012 

s hodnotou 17,5 litrů na osobu (22). 
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Graf č. 3: Spotřeba vína na osobu (Vlastní zpracování dle 22) 

Technologické faktory 

Jako ve všech oblastech i ve vinařství se vyvíjejí nové technologie. Je důležité být stále 

v předstihu a tyto nové technologie sledovat nebo pokud jsou v rámci finančních možností společnosti 

schopni zařadit tyto technologie do jejího procesu. Největším přínosem zařazení nových postupů, 

metod, technologií nebo strojů je ušetření času samotného procesu výroby. Pro nové technologické 

vybavení je potřeba mít dostatečné finanční prostředky, tyto investice se podniku do budoucna vrátí. 

3.2.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil se skládá z hrozby nových konkurentů, konkurence v odvětví, hrozby 

substitučních výrobků a služeb, vyjednávací schopnosti odběratelů a vyjednávací schopnosti 

odběratelů. 

Hrozba nových konkurentů 

Mezi hlavní bariéry vstupu v první řadě patří samotné znalosti z oblasti vinařství a zkušenosti 

s výrobou vína. Výroba vín se skládá ze složitého postupu, kdy musí daný podnikatel vědět přesně, kdy 

má jakou činnost provést. Dále záleží, jestli chce produkovat víno z vlastních hroznů nebo jestli bude 

hrozny odkupovat od jiných pěstitelů. Pokud se rozhodne pro vlastní vinohrad, je s tím spojena 

spousta práce po celý rok. Výhodou je, že ví, jak byly vypěstovány. Může zákazníkům zaručit kvalitu, 

že hrozny pocházejí z vlastního vinohradu. Existují zde také nevýhody, zejména počasí. Záleží vždy, 

jak je daný rok pro pěstitele plodný. Může se stát, že zrovna není ideální počasí a hroznů se urodí málo 
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nebo ve špatné kvalitě. Také vzhledem ke stanovení EU je velmi těžké koupit své vinice, jelikož nová 

výsadba je povolena jen ve výjimkách. Dalším omezením jsou finanční prostředky, kterými společnost 

může disponovat, aby nakoupila potřebné stroje, přípravky, vinice, popř. hrozny. Také musí zaplatit 

své zaměstnance nebo naopak obětovat veškerý svůj čas na práci. Existuje tedy poměrně dost faktorů, 

které mohou odradit nové konkurenty. Hrozba vstupu nové konkurence je tedy spíše nízká. 

Konkurence v odvětví 

V okolí společnosti se nachází velké množství konkurence, jelikož sídlí ve vinařské oblasti 

s určitou tradicí. Mezi hlavní konkurenty můžeme zařadit Vinařství Krásná hora, Vinařství Juřeník a 

Žďárský a Vinařství Nestarec. Mezi hlavní konkurenty můžeme zařadit především malé podniky se 

stejným zaměřením výroby, tj. vína malých šarží s důrazem na kvalitu a šetrnost produktu. Můžeme 

sem také zařadit všechny menší nebo větší podniky se stejným zaměřením výroby. 

Hrozba substitučních výrobků a služeb 

Za substituční výrobek můžeme považovat všechny vína pocházející ze zahraniční produkce, 

které k nám byly dovezené. Záleží, jestli zákazníci preferují spíše vína domácí či zahraniční. 

Dále to také mohou být např. různá ovocná vína nebo šumivá vína, které mohou zákazníky přilákat 

zejména nízkou cenou. 

Vyjednávací schopnost odběratelů 

Vyjednávací schopnost odběratelů je poměrně vysoká, jelikož existuje spousty podobných 

podniků, v odvětví je vysoká konkurence. Největší část odběratelů představují zákazníci, kteří víno 

odebírají pro svoji potřebu. Dále vinotéky, které se zaměřují na malá vinařství. Také podnikatelé 

provozující restaurace, kteří odebírají vína do svých podniků. 

Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Mezi hlavní dodavatelé patří společnost Moros Technology, s r.o. se sídlem v Uherském Brodě 

a provozovnou v Čejkovicích. Společnost dodává většinu technologického vybavení i moderní vinařské 

preparáty původem z francouzského Bordeaux. Dále objednávají od společnosti Lamothe Abieth 

přípravky, které používají na bioprodukci Jelikož je vinařství Kovář malý podnik, vyjednávací síla 

vůči dodavatelům je poměrně nízká.  
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3.2.3 7S faktorů firmy McKinsey 

Analýza 7S faktorů firmy McKinsey se skládá ze strategie, struktury, systémů, stylu, 

spolupracovníků, schopností a sdílených hodnot. 

Strategie 

Strategie vinařství spočívá ve výrobě a prodeji vinařských produktů výlučně pro gastronomii 

tzn. vína vyšší kvality s důrazem na původ (výběr odrůd pro naši danou oblast a zpracování), šetrnost 

k přírodě, tradice. V budoucnu by majitel rád zvýšil produkci o 30-40 tisíc lahví.  

Struktura 

Jedná se o rodinný podnik. Nyní je ve vedení vinařství syn Miroslav Kovář, kterému předal 

vedení jeho otec. Pomáhají ostatní rodinní příslušníci nebo brigádníci. Jinak nemá podnik žádné 

zaměstnance. Všechny úkony jsou řízeny direktivně majitelem. 

Systémy 

Majitel podniku ke komunikaci používá e-mail, telefon, poštu. Uvnitř podniku se využívá 

nejvíce komunikace přes mobilní telefon. Elektronická komunikace a poštovní služby se spíše používají 

při komunikaci s vnějším okolím. Dále používají na část vín systém řízeného kvašení, při kterém nastaví 

teplotu kvašení. Až se víno dostane na požadovanou teplotu, začne se víno chladit. 

Styl 

Styl řízení probíhá z direktivně z pozice majitele. Jelikož další zaměstnance vinařství nemá. 

Spolupracovníci 

Vinařství nemá žádné zaměstnance, pouze příležitostně vypomáhají rodinní příslušníci nebo 

brigádníci. Rodina se podílí v pracích na vinicích, na sklepu, ale i v obchodních činnostech např. 

stánkový prodej. Všichni jsou motivováni zvýšením prodejů a celkovém úspěchu společnosti. 

Schopnosti 

Největší podíl na úspěchu podniku má majitel, tedy jeho schopnosti. Manažerské schopnosti 

má na velmi dobré úrovni, jelikož se daří podnik dále budovat, rozšiřovat produkci a dostávat se do 

povědomí lidí. Schopnosti a dovednosti z oblasti vinařství získal majitel při studiu a od svého otce. 

Schopnosti ostatních rodinných příslušníků jsou v oblasti prací na vinici, ve sklepě i na stáncích velmi 

kvalitní, jelikož mají už potřebnou praxi, v této oblasti se velmi dobře vyznají a znají své produkty i 

celkový proces podniku.  
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Sdílené hodnoty 

Vinařství vychází z tradice klasického způsobu ruční výroby vína a pěstování révy v souladu 

s přírodou. Zaměřují se na produkci osobitých vín malých šarží. Do samotné výroby se snaží zasáhnout, 

co nejméně. Hlavním cílem je zachovat přirozenost, terroir a ročník vína. 

3.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza vychází z analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku. 

Silné stránky 

• Vysoká kvalita 

• Dlouhodobá tradice 

• Zkušenosti a znalosti v oboru 

• Lokalita 

• Vlastní vinice 

• Úspěchy ve vinařských soutěžích 

• Dobré vztahy s dodavateli 

 

Slabé stránky 

• Zaměstnaní pouze rodinní příslušníci 

• Plná vytíženost majitele 

• Chybí prostor pro pořádání degustací vín 

 

Příležitosti 

• Nové technologie 

• Vinařské soutěže a akce 

• Turistický ruch v oblasti 

• Pořádání degustací vín 

• Zvýšení produkce 

• Nový způsob propagace 

 

Hrozby 

• Špatné klimatické podmínky 

• Škůdci, choroby, plísně 
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• Krádeže 

• Konkurence 

• Zvýšení cen vstupních materiálu 

• Zvýšení spotřebních daní 

 

3.2.5 Identifikace rizik zjištěných z analýz prostředí 

Na základě předešlých analýz a také na základě konzultace s majitelem byla definována u 

vinařství tato rizika: 

• Povětrnostní riziko 

• Jarní mrazíky 

• Plísně 

• Hmyz 

• Hniloba 

• Špačci 

• Krádeže 

• Živelná katastrofa 

• Prodej nekvalitního výrobku, reklamace ze strany zákazníka 

• Absence zaměstnanců 

• Vytíženost jednatele 

• Legislativní změny 

• Technický a technologický vývoj  

• Ztráta zákazníků 

• Zvýšení požadavků zákazníků 

• Nová konkurence 

• Přechod zákazníků ke konkurenci 

• Odstoupení dodavatelů od smlouvy 

• Zdražení služeb dodavatelů 

• Snížená kvalita materiálu od dodavatelů 

• Rozšíření substitučních výrobků 

• Zajištění více zásob  

• Porucha technických zařízení 

• Zhoršení ekonomické situace 
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3.3 ANALÝZA RIZIK  

V této části se budou řešit možná rizika vybraného procesu, která mohou společnost ohrozit. 

Na vybraný proces Vinařství Kovář bude použita analýza rizik FMEA, pomocí které zjišťujeme 

nedostatky, možná rizika a jejich důsledky, aby došlo k celkovému zlepšení procesu v podniku, který je 

pro ni stěžejní. Za spolupráce majitele podniku byl vytvořen proces výroby, který bude v analýze rizik 

doplněn i celkovou činností společnosti. Pro účely sestavení analýzy rizika metodou FMEA byl sestaven 

tým z majitele, jeho otce a matky, kteří mi mohli zodpovědět potřebné doplňující otázky. 

FMEA poskytuje identifikaci závažnosti možných důsledků poruchy a zajišťuje vstup pro 

zmírňující opatření ke snížení rizika, představuje nástroj posuzování rizika. Analýza zahrnuje odhad 

pravděpodobnosti výskytu příčiny poruchy a jejich výsledných způsobů poruch. FMEA přispívá 

ke zlepšování bezporuchovosti. V tomto případě je použitá FMEA na stávající zvolený proces (23, s. 3). 

3.3.1. Charakteristika vybraného procesu  

Vinařství Kovář se zabývá výrobní činností, konkrétně je předmětem činnosti výroba kvasného 

lihu. Svá vína vyrábí převážně z hroznů z vlastních vinic a také z hroznů koupených od místních 

dlouholetých dodavatelů ze Slovácké podoblasti. Specializují se na výrobu predikátních vín malých 

šarží s výrazným regionálním charakterem. Proces je rozdělen do několika fází, jak při výrobním 

procesu postupují. Začíná se nejprve přípravou, kdy plánují, jak bude probíhat následná výroba 

produktu. Proces ukončuje fáze expedice produktu zákazníkovi, kdy společnost zákazníkovi dopraví 

objednaný produkt. Většinou zákazníkovi produkty dováží, ale může se jednat i o konečného 

zákazníka, kdy produkt nakoupí pro svou vlastní potřebu a vyzvedne si zboží přímo. 

Fáze vybraného procesu: 

1. Příprava procesu výroby 

2. Objednávka materiálu od dodavatelů 

3. Dodávka materiálu od dodavatelů 

4. Sběr hroznů 

5. Výroba vína 

6. Kompletace výrobku 

7. Kontrola výrobku 

8. Skladování výrobku 

9. Objednávka zákazníkem 

10. Expedice zákazníkovi 
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3.3.2. Identifikace rizik jednotlivých fází procesu 

Nynější část je věnovaná samotnému stanovení rizik, které mohou nastat v průběhu zvoleného 

procesu a svým vznikem mohou ohrozit činnost celého podniku. Rizika jsou stanovena ve spolupráci 

s majitelem podniku a jsou rozdělena do jednotlivých fází vybraného procesu. 

1. Fáze: Příprava procesu výroby 

• Špatný výpočet potřebného materiálu 

• Nedostatek zaměstnanců 

• Nezpracování plánu na další období 

• Nedodržení postupů při práci ve vinohradu 

• Porucha vinohradnické mechanizace 

• Špatně provedená práce ve vinohradu 

• Nedostatečné prohnojení půdy 

 

2. Fáze: Objednávka materiálu od dodavatelů 

• Nedoručený mail dodavateli 

• Výběr špatného materiálu 

• Nedostupný potřebný materiál 

• Zadání špatného množství materiálu 

 

3. Fáze: Dodávka materiálu od dodavatelů 

• Pozdní dodání materiálu 

• Nedostatečná kvalita materiálu 

• Doručení jiného materiálu 

• Poškození při přepravě 

 

4. Fáze: Sběr hroznů 

• Krádež hroznů 

• Zmrznutí hroznů 

• Živelná katastrofa 

• Plesnivé plody 

• Nazobané hrozny 

• Hniloba 

• Opadané hrozny 

• Špatný postup při sběru 
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• Nevhodně uskladněné hrozny 

• Dopravní nehoda při převozu 

• Poškození hroznů při převozu 

 

5. Fáze: Výroba vína 

• Vadný materiál 

• Nevhodně použitý materiál 

• Nedodržení postupů 

• Špatně zvolená teplota zpracování 

• Porucha výrobního zařízení 

• Použití jiného materiálu na výrobek 

• Pracovní úraz 

 

6. Fáze: Kompletace výrobku 

• Špatné nalepení etiket 

• Chybějící materiál ke kompletaci výrobku 

• Rozbití lahví 

• Chyba při plnění vín 

 

7. Fáze: Kontrola výrobku 

• Špatně provedená kontrola výrobku 

• Nedostatečné utěsnění lahví 

 

8. Fáze: Skladování výrobku 

• Nedostatek skladových prostor 

• Špatné skladovací podmínky 

• Krádež uskladněných výrobků 

• Nevhodné uskladnění  

• Plíseň 

 

9. Fáze: Objednávka zákazníkem 

• Nedoručený mail 

• Špatně zadaná objednávka 

• Nedostatečná komunikace se zákazníkem 
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10. Fáze: Expedice zákazníkovi 

• Nedodržení dodací doby 

• Porucha přepravního vozidla 

• Dovezení nesprávného zboží 

• Dopravní nehoda při expedici 

• Zničení zboží při expedici 

• Špatně zadané místo doručení 

• Zákazník zjistí závady na výrobku 

• Nepřevzetí výrobku zákazníkem 

3.3.3. Analýza důsledků zjištěných rizik 

V této fázi stanovíme konkrétní možné důsledky identifikovaných rizik jednotlivých fází. Možné 

důsledky poruchy představují důsledky způsobu poruchy, jak je vnímá zákazník (zákazníci). Jejich popis 

je nutné vytvořit z pohledu zákazníka, jak by je mohl postřehnout nebo pocítit. Zákazníkem může 

být interní zákazník i konečný uživatel, další operace, ale i majitel (23, s. 83). 

V následující tabulce jsou uvedeny možné důsledky jednotlivých rizik, které mohou při procesu 

nastat: 

Tab. č. 5: Analýza důsledků zjištěných rizik (Vlastní zpracování) 

Fáze procesu Riziko Důsledek 

1 Špatný výpočet potřebného 

materiálu 

Nedostatek nebo naopak 

přebytek materiálu, zpoždění 

celého procesu, zvýšení 

nákladů 

Nedostatek zaměstnanců Velké časové prodlevy, 

přetíženost majitele, 

nedodržení plánů výroby 

Nezpracování plánu na další 

období 

Nedostatečné informace 

o výrobě, ztracení přehledu 

celého procesu, nezajištění 

potřebných kroků a materiálu 

Nedodržení postupů při práci 

ve vinohradu 

Poškození vinohradů, snížení 

úrody hroznů 

Porucha vinohradnické 

mechanizace 

Zvýšení nákladů, nutná 

oprava nebo koupě nového 

stroje, nárůst časových 

prodlev 

Špatně provedená práce 

ve vinohradu 

Nekvalitní úroda, snížení 

úrody, nezařazení některých 

odrůd do prodeje 

Nedostatečné prohnojení 

půdy 

Snížení úrody, malé hrozny 
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2 Nedoručený mail dodavateli Nedodání požadovaného 

materiálu, nutné dodávky 

z jiných zdrojů 

Výběr špatného materiálu Dodání jiného materiálu, 

zastavení výroby, vystavení 

nové objednávky 

Nedostupný potřebný 

materiál 

Objednání od jiných 

dodavatelů, odlišení materiálu 

od jiného dodavatele 

Zadání špatného množství 

materiálu 

Snížení výroby, další 

objednávka, časové prodlevy 

3 Pozdní dodání materiálu zpoždění dodávky materiálu, 

zpoždění výroby 

Nedostatečná kvalita 

materiálu 

Nutná reklamace, zpoždění 

výroby 

Doručení jiného materiálu Reklamace, zpoždění 

objednávek zákazníků 

Poškození při přepravě Dodání nového materiálu, 

zpoždění objednávek 

4 Krádež hroznů Nutné nakoupení nových 

hroznů, snížení výdělku, 

zvýšení nákladů 

Zmrznutí hroznů Poškození, nutné nakoupení 

nových hroznů, snížení 

výdělku, zvýšení nákladů 

Živelná katastrofa Nutné nakoupení nových 

hroznů, snížení výdělku, 

zvýšení nákladů 

Plesnivé plody Nutné nakoupení nových 

hroznů, snížení výdělku, 

zvýšení nákladů 

Nazobané hrozny Poškození plodů, z 

snížená kvalita, nutné 

nakoupení nových hroznů, 

snížení výdělku, zvýšení 

nákladů 

Hniloba Poškození plodů, z 

snížená kvalita, nutné 

nakoupení nových hroznů, 

snížení výdělku, zvýšení 

nákladů 

Opadané hrozny Snížená kvalita, možné 

poškození, ztráta plodů 

Špatný postup při sběru Poškození hroznů, snížená 

kvalita 

Nevhodně uskladněné hrozny Snížení kvality hroznů, 

poškození, shnilé 

nebo plesnivé hrozny 

Dopravní nehoda při převozu Poškození produktu, zpoždění 

výroby, nedodání materiálu 

včas 
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Poškození hroznů při převozu Nakoupení hroznů 

od dodavatelů, zpoždění 

výroby, snížení kvality 

5 Vadný materiál Reklamace, objednání nového 

materiálu, zvýšení nákladů, 

prodloužení doby dodání 

Nevhodně použitý materiál Snížená kvalita u výrobku 

nebo úplné poškození 

výrobku, opětovná výroba 

Nedodržení postupů Snížená kvalita výrobku 

nebo úplné poškození 

výrobku, nutné nápravy 

Špatně zvolená teplota 

zpracování 

Poškození výrobku, zvýšení 

nákladů 

Porucha výrobního zařízení Zvýšení nákladů, nutná 

oprava nebo koupě nového 

stroje, zastavení výroby 

Použití jiného materiálu 

na výrobek 

záměna materiálu, možné 

poškození výrobku 

Pracovní úraz Dlouhodobá neschopnost 

práce, ztráta zakázek 

6 Špatné nalepení etiket Záměna vín, špatně umístěné 

etikety, nekvalitně nalepené, 

možnost odlepení, 

neoznačení lahve 

Chybějící materiál 

ke kompletaci výrobku 

Nemožné dokončení 

produktu, nárůst časové 

prodlevy, pozdní dodání 

Rozbití lahví Nová objednávka lahví, 

zpoždění dodávky 

zákazníkovi, zvýšení nákladů 

Chyba při plnění vín Brzké lahvování, špatný 

postup, záměna vín 

7 Špatně provedená kontrola 

výrobku 

Reklamace výrobku, prodání 

nekvalitního výrobku, 

nespokojenost zákazníků 

Nedostatečné utěsnění lahví Zkažení výrobků, poškození 

výrobků 

8 Nedostatek skladových 

prostor 

Snížení výroby, nutné zvýšení 

prodejů 

Špatné skladovací podmínky Znehodnocení výrobků, 

zničení, zvýšení nákladů 

Krádež uskladněných výrobků Zvýšení nákladů, nutné 

vyrobit nové výrobky, 

nedostatek materiálu 

na výrobu, zpoždění dodávek 

Nevhodné uskladnění  Zkažení hroznů, dokoupení 

dalších hroznů, prodloužení 

výroby, vyřazení některých 

druhů vín z prodeje, 

nespokojenost zákazníků 
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Plíseň Nekvalitní materiál, koupě 

nových hroznů, zpoždění 

dodávek, zvýšení časové 

prodlevy, vyřazení některých 

druhů vín z prodeje, 

nespokojenost zákazníků 

9 Nedoručený mail Nespokojený zákazník, 

nedoručená objednávka 

od zákazníka 

Špatně zadaná objednávka Dodání špatné zásilky, 

nespokojenost zákazníka, 

opětovné dodání správného 

výrobku 

Nedostatečná komunikace 

se zákazníkem 

Nepředání důležitých 

informací, neproběhnutí 

zpětné vazby, odsouhlasení 

zaslání produktů, nedostatek 

informací o produktu, 

neznalost produktů 

10 Nedodržení dodací doby Nespokojenost zákazníka, 

obdržení zásilky 

se zpožděním 

Porucha přepravního vozidla Nedoručení dodávky, zvýšení 

nákladů, nutné opětovné 

doručení, nespokojenost 

zákazníka 

Dovezení nesprávného zboží Dovoz nové správné zásilky, 

důsledkem záměny produktu 

nespokojenost více zákazníků, 

navýšení zpoždění 

Dopravní nehoda při expedici Nedoručení dodávky, 

poškození produktů, výroba 

nového produktu, zvýšení 

nákladů, zpoždění doručení 

Zničení zboží při expedici Nespokojenost zákazníka, 

nedoručení zásilky, nutnost 

opětovného doručení, 

výměna zásilky 

Špatně zadané místo 

doručení 

Prodloužení cesty doručení, 

tím i zpoždění dodávky, vznik 

časové prodlevy, zvýšení 

nákladů 

Zákazník zjistí závady 

na výrobku 

Vytvoření reklamace, 

nespokojenost zákazníka, 

špatná reklama, doručení 

nového výrobku 

Nepřevzetí výrobku 

zákazníkem 

Vznik časové prodlevy, nutné 

doručení zboží zpět 

do vinařství, ztráta výdělku, 

zvýšení nákladů 
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3.3.4. Analýza příčin zjištěných rizik 

Analýza příčin zjištěných rizik jednotlivých fází určuje možné příčiny jednotlivých rizik procesu. 

Značí, jakým způsobem by proces mohl při plnění požadavků na proces případně selhat (23, s. 81).  

Následná tabulka zobrazuje možné příčiny jednotlivých rizik: 

Tab. č. 6: Analýza příčin zjištěných rizik (Vlastní zpracování) 

Fáze procesu Riziko Příčina 

1 Špatný výpočet potřebného 

materiálu 

Stanovení chybného množství 

pro výrobu, větší množství 

úrody, opomenutí důležitého 

materiálu pro proces, lidský 

faktor 

Nedostatek zaměstnanců Nedostatek finančních 

prostředků, nestálost 

zaměstnanců, rodinní 

příslušníci nebudou moci 

nebo chtít pracovat 

Nezpracování plánu na další 

období 

Lidský faktor, opomenutí, 

nedostatek časového 

prostoru 

Nedodržení postupů při práci 

ve vinohradu 

Opomenutí některého 

z kroků, neznalost postupu, 

lidský faktor 

Porucha vinohradnické 

mechanizace 

Zanedbání strojů, 

nedostatečná údržba strojů, 

špatná manipulace 

Špatně provedená práce 

ve vinohradu 

Nedostatečná údržba 

vinohradů, neprovedení všech 

potřebných úprav pro 

úspěšnou sklizeň, lidský faktor 

Nedostatečné prohnojení 

půdy 

Opomenutí, nekvalitní 

hnojivo, špatné rozmístění 

hnojiva, porucha stroje 

2 Nedoručený mail dodavateli Špatně zadaná mailová 

adresa, výpadek 

internetového připojení, 

opomenutí odeslání, 

neprovedená následná 

kontrola 

Výběr špatného materiálu Objednání jiného druhu 

materiálu, nepozornost, 

neznalost materiálu, nový 

produkt 

Nedostupný potřebný 

materiál 

Nedostatek potřebného 

materiálu u dodavatele, 

pozdní objednávka, 

nedostatek hroznů 
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pro výrobu, zánik dodavatele 

Zadání špatného množství 

materiálu 

Lidský faktor, špatné 

nastavení plánů 

3 Pozdní dodání materiálu Pozdní objednání materiálu, 

chyba dodavatele, nedostatek 

výrobních faktorů 

u dodavatele 

Nedostatečná kvalita 

materiálu 

Dodavatel špatně uskladnil 

materiál, jiné zpracování 

Doručení jiného materiálu Pochybení ze strany 

dodavatele, záměna zásilek, 

lidský faktor 

Poškození při přepravě Dopravní nehoda, 

nedostatečné zabezpečení 

produktů 

4 Krádež hroznů Vandalismus, špatné zajištění 

Zmrznutí hroznů Jarní mrazíky 

Živelná katastrofa Povodně, silné větry, změny 

klimatu 

Zplesnivění plodů Proměnlivé počasí, vzdušná 

vlhkost 

Nazobané hrozny Špačci, hmyz 

Hniloba Při velkých srážkách hrozny 

natáhnou vodu, slupka 

nestihne dorůst a hrozny 

prasknou 

Opadané hrozny Silné větry, přibývání větrných 

dnů, špatné zajištění 

vinohradů, opožděné sbírání 

Špatný postup při sběru Neznalost dané odrůdy, 

sbírání při vyšších teplotách, 

namíchání odrůd 

Nevhodně uskladněné hrozny Ponechání beden dlouho 

na teplém místě, nepřesunutí 

do sklepních prostor 

Dopravní nehoda při převozu Nepozornost řidiče, lidský 

faktor, porucha vozidla, 

přetížení vozidla 

Poškození hroznů při převozu Nedostatečné zajištění, 

neopatrná jízda, lidský faktor 

5 Vadný materiál Neprovedená kontrola 

materiálu doručeného 

od dodavatele, zničení 

při procesu výroby, chyba 

zařízení, lidský faktor 

Nevhodně použitý materiál Záměna materiálu při výrobě, 

lidský faktor 

Nedodržení postupů Opomenutí pracovníka, 

nepozornost, porucha zařízení 

Špatně zvolená teplota 

zpracování 

Nedodržení postupu 

zpracování, chybné zvolení 
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pro danou odrůdu, neznalost 

dané odrůdy, lidský faktor, 

porucha zařízení 

Porucha výrobního zařízení Neprovedené dostatečné 

kontroly zařízení 

nebo příslušného servisu, 

špatné zacházení 

se zařízením, zastaralé 

zařízení 

Použití jiného materiálu 

na výrobek 

Špatné označení materiálu, 

záměna materiálu, 

nezkontrolování materiálu 

před použitím 

Pracovní úraz Nepozornost, lidský faktor, 

špatné umístění materiálu 

nebo výrobků ve skladu, 

poškození strojů 

6 Špatné nalepení etiket Nepozornost, neprovedená 

kontrola před nalepením, 

nekvalitní materiál, záměna 

etiket 

Chybějící materiál 

ke kompletaci výrobku 

Nedostatek potřebného 

určitého množství pro daný 

produkt, chyba v objednávce, 

ztráta materiálu, 

znehodnocení 

Rozbití lahví Neopatrná manipulace 

s lahvemi, špatné uskladnění, 

lidský faktor 

Chyba při plnění vín Neopatrná manipulace, lidský 

faktor, výpadek zařízení 

7 Špatně provedená kontrola 

výrobku 

Opomenutí některého prvku 

kontroly, nedostatek 

potřebného času na kontrolu, 

nepravidelná kontrola, lidský 

faktor 

Nedostatečné utěsnění lahví Porucha lahvovacího zařízení, 

chybné utěsnění lahví, vada 

materiálu, vada korku, lidský 

faktor 

8 Nedostatek skladových 

prostor 

Odmítnuté zakázky, 

nevyzvednuté zakázky, 

nadbytek zásob na skladě, 

snížení prodeje, přebytek 

výrobků, snížení zájmu 

zákazníků, nákup 

u konkurence 

Špatné skladovací podmínky Nesprávná teplota ve sklepě, 

velká vlhkost, prosáknutí 

vody, záplavy 

Krádež uskladněných výrobků Vandalismus, špatné 
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zabezpečení 

Nevhodné uskladnění  Špatně uskladněné výrobky, 

nepřehledné uspořádání, 

lidský faktor 

Plíseň Nekvalitní materiál, špatné 

zpracování, nevhodné 

podmínky uskladnění 

9 Nedoručený mail Porucha systému, 

nedostatečné připojení, 

špatná mailová adresa 

Špatně zadaná objednávka Ztráta informací 

o zákazníkovi, lidský faktor, 

záměna informací, špatně 

zadané množství a druh 

výrobku, opomenutí založení 

objednávky 

Nedostatečná komunikace 

se zákazníkem 

Nepředání důležitých 

informací stěžejních 

pro objednávku 

10 Nedodržení dodací doby Porucha vozidla, provoz, 

dopravní nehoda, nevhodně 

naplánovaná trasa, lidský 

faktor 

Porucha přepravního vozidla Nedostatečná průběžná 

kontrola vozidla a servis, 

přetížení vozidla, dopravní 

nehoda, lidský faktor 

Dovezení nesprávného zboží Lidský faktor, záměna zboží 

pro jiného zákazníka, špatné 

označení zboží, neprovedená 

kontrola 

Dopravní nehoda při expedici Lidský faktor, rychlá jízda, 

zavinění třetí osoby, přetížení 

vozidla, srážka se zvěří 

Zničení zboží při expedici Špatné zabezpečení zboží 

při převozu, nedostatečné 

zajištění, uvolnění boxů, 

dopravní nehoda, neopatrné 

řízení vozidla, lidský faktor 

Špatně zadané místo 

doručení 

Dodání jiné adresy, lidský 

faktor 

Zákazník zjistí závady 

na výrobku 

Nekvalitní výrobek, 

neproběhnutí kontroly, 

zkažený výrobek, 

nedostatečná kompletace 

výrobku 

Nepřevzetí výrobku 

zákazníkem 

Nezastižení zákazníka, špatná 

komunikace, jiná adresa 

doručení 
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3.3.5. Hodnocení rizik 

V této fázi probíhá hodnocení identifikovatelných rizik. Hodnocení bude probíhat pomocí 

ukazatele priority rizika (RPN – Risk Priority Number), který napomáhá ke stanovení priorit opatření. 

Výpočet ukazatele se skládá z: 

RPN = závažnost (S-severity) x výskyt (O-occurrence) x detekce (D-detection) (23, s. 57) 

Závažností (S) se rozumí hodnota spojovaná s nejvážnějším důsledkem v případě daného 

způsobu poruchy, představuje relativní známkování v rámci předmětu jednotlivé FMEA (23, s. 87). 

Pro hodnocení závažnosti je stanovena následující bodová stupnice, která obsahuje verbální 

a numerickou variantu. 

Tab. č. 7: Stupnice závažnosti rizika (Vlastní zpracování dle 24) 

Závažnost důsledků (S) Klasifikace 

Velmi kritická 10 

Kritická 9 

Velmi závažná 8 

Závažná 7 

Mírná 6 

Nízká 5 

Velmi nízká 4 

Nepatrná 3 

Zanedbatelná 2 

Žádná 1 
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Výskyt (O) představuje pravděpodobnost výskytu, že nastane vznik specifické příčiny poruchy. 

Klasifikace výskytu vystihuje spíše relativní význam než absolutní hodnotu (23, s. 92). 

V následující tabulce je stanovena bodová stupnice pravděpodobnosti výskytu. 

Tab. č. 8: Stupnice pravděpodobnosti výskytu (Vlastní zpracování dle 24) 

Pravděpodobnost výskytu (O) Klasifikace 

Jistá 10 

Velmi vysoká 9 

Středně vysoká 8 

Vysoká 7 

Spíše mírná 6 

Mírná 5 

Nízká 4 

Velmi nízká 3 

Spíše nepravděpodobná 2 

Nepravděpodobná 1 

 

Detekce (D) vychází z relativního známkování v rámci předmětu jednotlivé FMEA. (23, s. 99). 

 Tab. č. 9: Stupnice detekce rizika (Vlastní zpracování dle 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detekce (D) Klasifikace 

Absolutní nejistota 10 

Velmi nepravděpodobné 9 

Nepravděpodobná 8 

Velmi nízká pravděpodobnost 7 

Nízká pravděpodobnost 6 

Střední pravděpodobnost 5 

Poněkud vyšší pravděpodobnost 4 

Vysoká pravděpodobnost 3 

Velmi vysoká pravděpodobnost 2 

Téměř jistota 1 
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Zjištěná rizika jsou dále ohodnoceny těmito jednotlivými parametry. Každé hodnocení 

probíhalo podle výše uvedených stupnic. Vynásobením těchto ohodnocení získáme hodnotu ukazatele 

priority rizika RPN indexu. Poté je nutné vybrat rizika s nejvyššími hodnotami RPN a nastavit potřebná 

opatření. 

Tab. č. 10: Výpočet ukazatele priority rizika RPN (Vlastní zpracování) 

Fáze procesu Riziko Závažnost 

(S) 

Výskyt 

(O) 

Detekce 

(D) 

RPN 

1 Špatný výpočet 

potřebného 

materiálu 

7 8 7 392 

Nedostatek 

zaměstnanců 
8 7 4 224 

Nezpracování plánu 

na další období 
6 7 8 336 

Nedodržení postupů 

při práci ve 

vinohradu 

8 7 8 448 

Porucha 

vinohradnické 

mechanizace 

10 6 6 360 

Špatně provedená 

práce ve vinohradu 
8 6 7 336 

Nedostatečné 

prohnojení půdy 
7 5 6 210 

2 Nedoručený mail 

dodavateli 
4 3 8 96 

Výběr špatného 

materiálu 
6 3 8 144 

Nedostupný 

potřebný materiál 
5 6 5 150 

Zadání špatného 

množství materiálu 
6 7 3 126 

3 Pozdní dodání 

materiálu 
7 5 5 175 

Nedostatečná kvalita 

materiálu 
7 5 8 280 

Doručení jiného 

materiálu 
7 3 9 189 

Poškození 

při přepravě 
3 3 9 81 

4 Krádež hroznů 8 5 5 200 

Zmrznutí hroznů 8 8 3 192 

Živelná katastrofa 8 3 8 192 

Plesnivé plody 7 7 4 196 

Nazobané hrozny 7 7 3 147 

Hniloba 7 6 4 168 



 

65 

 

Opadané hrozny 7 5 7 245 

Špatný postup 

při sběru 
7 3 8 168 

Nevhodně 

uskladněné hrozny 
7 5 8 280 

Dopravní nehoda 

při převozu 
7 3 9 189 

Poškození hroznů 

při převozu 
7 3 9 189 

5 Vadný materiál 8 3 8 192 

Nevhodně použitý 

materiál 
7 6 8 336 

Nedodržení postupů 7 5 7 245 

Špatně zvolená 

teplota zpracování 
7 6 8 336 

Porucha výrobního 

zařízení 
8 7 5 280 

Použití jiného 

materiálu na výrobek 
7 4 9 252 

Pracovní úraz 6 5 6 180 

6 Špatné nalepení 

etiket 
4 4 2 32 

Chybějící materiál 

ke kompletaci 

výrobku 

4 4 5 80 

Rozbití lahví 5 3 2 30 

Chyba při plnění vín 9 6 5 270 

7 Špatně provedená 

kontrola výrobku 
7 7 5 245 

Nedostatečné 

utěsnění lahví 
9 5 8 360 

8 Nedostatek 

skladových prostor 
5 3 8 120 

Špatné skladovací 

podmínky 
7 2 8 112 

Krádež uskladněných 

výrobků 
9 3 9 243 

Nevhodné 

uskladnění  
8 3 2 48 

Plíseň 6 3 8 144 

9 Nedoručený mail 4 3 8 96 

Špatně zadaná 

objednávka 
4 2 7 56 

Nedostatečná 

komunikace 

se zákazníkem 

8 3 3 72 

10 Nedodržení dodací 

doby 
7 3 7 147 

Porucha přepravního 

vozidla 
7 3 6 126 
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Dovezení 

nesprávného zboží 
7 2 8 112 

Dopravní nehoda 

při expedici 
7 3 5 105 

Zničení zboží 

při expedici 
8 2 8 128 

Špatně zadané místo 

doručení 
7 2 8 112 

Zákazník zjistí závady 

na výrobku 
7 3 8 168 

Nepřevzetí výrobku 

zákazníkem 
6 2 9 108 

 

V tabulce jsou označeny rizika, která jsou nejvýznamnější, tedy činnost společnosti nejvíce 

ohrožují, tato rizika disponují vysokou hodnotou RPN a je nutné pro ně stanovit potřebná opatření. 

3.3.6. Doporučená protiopatření k hodnocení rizik 

Z celkového počtu 55 rizik bylo vybráno, 20 rizik s nejvyšší hodnotou RPN indexu. Pro tyto 

nejvýznamnější rizika budou stanoveny v následující tabulce příslušná opatření, která by měla snížit 

možnost vzniku těchto jednotlivých rizik. Následně bude vytvořená nová ohodnocení závažnosti, 

výskytu a detekce po použití těchto opatření, tím vznikne i nová hodnota RPN indexu. 

Tab. č. 11: Výpočet ukazatele priority rizika RPN po stanovených opatřeních (Vlastní zpracování) 

Fáze 

procesu 

Riziko RPN 

1 

Doporučená 

opatření 

Závažnost 

(S) 

Výskyt 

(O) 

Detekce 

(D) 

RPN 

2 

1 Špatný výpočet 

potřebného 

materiálu 

392 
Důkladné 

sestavení 

plánu výroby 

6 4 4 96 

Nedostatek 

zaměstnanců 224 

Nábor nových 

zaměstnanců, 

brigádníků 

7 5 2 70 

Nezpracování 

plánu na další 

období 
336 

Vytváření 

plánu 

v pravidelnou 

dobu 

6 4 4 96 

Nedodržení 

postupů při 

práci 

ve vinohradu 

448 

Zaškolení 

pracovníků, 

kontroly plnění 

plánu 

7 3 5 105 

Porucha 

vinohradnické 

mechanizace 

360 

Průběžný 

servis strojů 

9 3 3 81 

Špatně 

provedená 
336 

Práce 

rozvržená 

7 4 3 84 
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práce 

ve vinohradu 

podle postupu, 

nevynechání 

žádného 

z kroků 

Nedostatečné 

prohnojení 

půdy 
210 

Rozbor půdy, 

doplnění 

potřebných 

živin a látek 

6 3 4 72 

3 Nedostatečná 

kvalita 

materiálu 

280 Kontrola 

materiálu 

při doručení, 

převzetí 

až po kontrole, 

spolupráce 

s předními 

dodavateli 

7 3 4 84 

4 Krádež hroznů 200 Zajištění vice 

hlídajících 

pracovníků, 

zvýšené 

zabezpečení 

např. ostnaté 

dráty, plot 

apod. 

8 3 3 72 

Opadané 

hrozny 

245 Včasný sběr 

hroznů, 

ošetření vinic, 

provádění 

zelených prací 

6 4 5 120 

Nevhodně 

uskladněné 

hrozny 

280 Dodržení 

skladovacích 

podmínek 

6 3 5 90 

5 Nevhodně 

použitý 

materiál 

336 Proškolení 

zaměstnanců, 

viditelné 

označení 

materiálu 

6 4 5 120 

Nedodržení 

postupů 
245 Pravidelná 

kontrola 

postupu, 

zaškolení 

nových 

zaměstnanců, 

školení 

o nových 

technologiích 

7 2 5 70 

Špatně zvolená 

teplota 

zpracování 

336 Regulace 

teploty 

v kvasírně, 

pravidelné 

kontroly 

7 3 5 105 
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teploty 

Porucha 

výrobního 

zařízení 

280 Průběžná 

údržba strojů, 

pojištění 

8 5 3 120 

Použití jiného 

materiálu 

na výrobek 

252 Řádné 

označení 

materiálu, 

přehledné 

uskladnění 

7 2 5 70 

6 Chyba 

při plnění vín 
270 Zaučení 

pracovníku, 

kontroly 

přístroje 

8 4 3 96 

7 Špatně 

provedená 

kontrola 

výrobku 

245 Určení 

pracovníka 

zodpovědného 

za kontrolu 

výrobků 

6 4 4 96 

Nedostatečné 

utěsnění lahví 
360 Následná 

kontrola lahví, 

utěsnění 

korku, 

zamezení 

přístupu 

vzduchu 

8 3 5 120 

8 Krádež 

uskladněných 

výrobků 

243 Zvýšení 

zabezpečení 

sklepních 

prostor 

8 2 5 80 
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Graf č.. 4: Mapa rizik (Vlastní zpracování) 

Na výše zobrazeném grafu, který znázorňuje mapu rizik, lze pozorovat změnu vnímání 

jednotlivých rizik před a po aplikaci opatření. Rizika před zavedením opatření značí žlutá barva a rizika 

po zavedení opatření béžová barva. 

V následujících odstavcích jsou popsány návrhy opatření k jednotlivým nejvýznamnějším 

rizikům. 

Špatný výpočet potřebného materiálu 

V první fázi je nutné správně naplánovat potřebný počet materiálu, který bude použit v daném 

procesu. Při plánování se musí vycházet ze správných údajů. Ovšem se nedá určit, jaké budou 

podmínky pro letošní výrobu vína. Je dobré kontaktovat enologa, který může poradit s výběrem 

materiálu. Dále je možné vyhotovit kontrolní chemický rozbor v laboratoři, tj. předsběrová analýza 

moštu. Také zkontrolovat vinice před sběrem. 

Nedostatek zaměstnanců 

Jelikož Vinařství Kovář nemá žádné zaměstnance, všechny činnosti vykonává pan majitel sám 

pouze za pomocí rodiny, je velmi zatížený. Získat nové kvalifikované stálé zaměstnance by bylo pro 

pana majitele příznivé. Tomuto riziku lze předcházet včasnou domluvou více brigádníků před obdobím 

sklizně, aby v případě onemocnění mohl včas zastoupit někdo jiný. 
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Nezpracování plánu na další období 

Vyhotovení plánu patří mezi první kroky procesu. Plán přináší informace o velikosti materiálu, 

který je nutné objednat. Pan jednatel by si měl rozpracovat plán na další sezónu. Bude se vycházet 

z informací z předchozí sezóny, dále z velikosti letošní sklizně, z předpovědi počasí, z poptávky 

zákazníků, z možnosti nákupu hroznů atd. Podle těchto údajů si může jednatel naplánovat, kolik může 

objednat materiálu. 

Nedodržení postupů při práci ve vinohradu 

Všichni brigádníci by měli být řádně vyškoleni. Při každé činnosti je důležitá kontrola, 

jestli se postupuje podle plánu. Použití postřiku patří mezi nejdůležitější činnosti, které ve vinohradu 

probíhají. Vinohrad se musí preventivně aplikovat postřiky při zvýšených srážkách do zaměkání hroznů. 

Je vhodné kontaktovat enologa a poradit se s ním. Na trhu se objevují stále nové postřiky, je dobré 

sledovat nové postupy. Každý postřik obsahuje i návod. Také musí být včas vypracovaný plán 

sezonních prací vč. analýz půdy a listů. 

Porucha vinohradnické mechanizace 

Před každým sběrem se musí provést kontrola strojů. Prohlídky a servis by se měly provádět 

v průběhu celého roku. V případě poruchy zařízení se dá cokoli dokoupit, v době sezóny jsou vinařské 

prodejny dobře zásobeny. Dále provedení kontroly vinohradu, čištění meziřadí a kontrola napínacích 

drátů. 

Špatně provedená práce ve vinohradu 

Všichni pracovníci by se měli pravidelně účastnit školení. Pravidelně by měla probíhat kontrola 

všech pracovníků. Při práci by se mělo postupovat systematicky, aby se dodržely všechny potřebné 

kroky. Mezi ně patří hlavně postřik vinic, který se provádí preventivně při zvýšených srážkách do 

zaměkání hroznů. Dále sledovat nové metody, přípravky a postupy na trhu. 

Nedostatečné prohnojení půdy 

Prohnojení půdy by se mělo provádět na podzim po vinobraní. Provádí se hloubkové kypření a 

zároveň se zavedou živiny ve formě hnojiv. Stav půdy se zjistí z půdního rozboru, podle kterého se dá 

zjistit, jaké živiny v půdě chybí. Dále by měla proběhnout analýza listů révy vinné a samostatných 

hroznů. 

Nedostatečná kvalita materiálu 

Při objednání hroznů se musí postupovat obezřetně. Je nutné zboží zkontrolovat před 

převzetím, objednávat od osvědčených dodavatelů. Průběžně kontrolovat dodávky. U vlastních hroznů 
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je potřeba provést analýzu půdy, listů a hroznů. Podle analýzy dodat potřebné živiny ve správný 

vegetativní čas rostlin. 

Krádež hroznů 

Proti krádeži hroznů je vhodné zaměstnat hlídače. Může jít o brigádníka nebo někoho, kdo 

hlídá okolní vinohrad. Je nutné získat někoho osvědčeného, který má s touto prací zkušenost. Tomuto 

riziku se lze vyhnout oplocením vinohradu a jeho pravidelnou kontrolou. 

Opadané hrozny 

Hrozny se při sklizni musí trhat opatrně. Sklizeň musí být naplánovaná včas u každé odrůdy. 

Dále se s tímto rizikem můžeme setkat u určitých odrůd, které jsou více vyšlechtěné. Při sběru těchto 

hroznů se musí zacházet velmi šetrně. Povětrnostní podmínky nelze nějak ovlivnit. Také jako u 

předchozích rizik se může tomuto riziku zabránit analýzou půdy, listů a hroznů, podle těchto analýz se 

dodají rostlinám potřebné živiny. 

Nevhodně uskladněné hrozny 

Při sběru musí být teplota pod 25 °C. Nasbírané hrozny se ukládají do přepravek a musí se, 

co nejdříve odvést do sklepních prostor. Poté by mělo proběhnout hned jejich zpracování. 

Některé hrozny se hned nezpracovávají, nechávají se uležet tzv. macerovat, např. při výrobě slámových 

vín. Při tomto procesu musejí být hrozny uskladněny v dobře ventilovaném prostoru 

a pro každý hrozen musí mít dostatečný prostor, aby se předcházelo hnilobě a plísni. 

Nevhodně použitý materiál 

Všechny přijaté materiály od dodavatelů je nutné důkladně zkontrolovat. Dále si jednotlivý 

materiál správně označit, zvlášť u různých přípravků a postřiků. Poté používat vyčištěné a 

vydesinfikované nádoby a nástroje. Všechny stroje musí být vyčištěné. Také je nutné provést včasný 

analytický rozbor moštu, podle kterého se majitel dozví, jaký materiál použít a kolik ho má použít. 

Nedodržení postupů 

Tomuto riziku se dá zabránit pravidelným školením a sledováním studií k dané problematice. 

Dodržovat vypracovaný výrobní plán a pravidelně kontrolovat jednotlivé kroky. Při celém procesu 

je důležité dodržovat hygienu. Před dalším zpracováním hroznů důkladně vymýt a vydesinfikovat 

tanky. Provádět pravidelné kontroly při vykonávaném procesu výroby vína.  

Špatně zvolená teplota zpracování 

Při zpracování je lepší zvolit metodu řízeného kvašení. Tato technologie zajišťuje optimální 

prostředí pro kvasný proces. Kontroluje teplotu a podle toho chladí nebo ohřívá. Dlouhým kvašením 
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víno získává lepší chuť. Tuto technologii je nutné pravidelně sledovat, kontrolovat a provádět 

pravidelný servis stroje. Také získávat informace z pravidelných školení a studií. 

Porucha výrobního zařízení 

Před každým zpracováním by měla proběhnout kontrola stávajícího zařízení, popř. dokoupit 

chybějící součástky. V průběhu roku by měla probíhat pravidelná údržba strojů. V případě poruchy 

výrobního zařízení jsou specializované prodejny dobře zásobeny, dále existuje možnost půjčení strojů 

od prodejen. Případně si obstarat rezervní zařízení. 

Použití jiného materiálu na výrobek 

Každý materiál se musí řádně označit, aby nedošlo k záměně materiálu. Při zpracování se 

přidává kyselina, její míra se liší u každého vína. V této části je velmi důležité dodržovat postupy. 

Chyba při plnění vín 

Při malých šaržích je možnost smíchání odrůd. Při plnění vín je nutná průběžná kontrola. Je 

nutné zajistit kvalitní lahve a korek, správně je uskladnit. Dále zajištění správné konzervace a dezinfekce 

výrobních zařízení včetně používaných lahví. Pracovníci musí dodržovat hygienické podmínky 

při plnění. Před lahvováním se musí provést potřebné rozbory vín. Je nutné zabezpečit minimální styk 

vína se vzduchem. 

Špatně provedená kontrola výrobku 

Před lahvováním musí být provedeny potřebné rozbory, např. senzorická kontrola (kontrola 

chuti, barvy a vůně). Každá lahev musí být správně uzavřena a uskladněna. Před uskladněním by se 

měly všechny lahve zkontrolovat. Všechna lahvovaná vína se musí správně označit etiketou, aby 

nedošlo k záměně vín. Před nalepením etiket se musí každé víno uskladnit podle odrůdy zvlášť. Je 

vhodné vytvořit jednotlivé kóje pro různé druhy. 

Nedostatečné utěsnění lahví 

Nejdůležitější je nakoupit kvalitní korky. Nákupem kvalitních korků se může zamezit vzniku 

tohoto rizika. Při nákupu se může majitel informovat od ostatních vinařů, poradit se s enologem 

nebo získat informace z recenzí. V tomto případě je lepší si připlatit, než poté celou várku vína vyhodit. 

Dále také je nutné správně seřídit zátkovací linku. 

Krádež uskladněných výrobků 

Aby bylo toto riziko minimalizováno je potřeba vytvořit určité zabezpečení budovy. V první 

řadě je důležité si opatřit kvalitní bezpečnostní dveře. Okna lze zabezpečit mřížemi. Bylo by vhodné 



 

73 

 

pořídit zabezpečovací systém. Kamerový systém lze sehnat již od 10 000 Kč. Alarm lze také pořídit 

už od 3 000 Kč. Dále je vhodné sjednat pojištění sklepa proti krádeži. 

 



 

74 

 

4 NÁVRH SYSTÉMU ŘÍZENÍ RIZIK VE SPOLEČNOSTI 

Následující kapitola se zaměřuje na stanovení návrhu systému řízení rizik ve vybraném 

podniku. Vybraný podnik Vinařství Kovář je malé vinařství, které nemá žádné stále zaměstnance. Při 

výběru systému řízení rizik se vychází z velikosti a charakteru společnosti, není proto nutné vytvářet 

složitý systém řízení rizik pro vybranou podnik. Pro velmi rozsáhlý systém řízení rizik je potřeba 

zkušených kvalifikovaných pracovníků, kteří mají dostatek zkušeností s řízením rizik. Tito pracovníci by 

umožnili stanovit návrh, a také samotnou aplikaci systému do provozu podniku. Dále by bylo nezbytné 

tento systém stále kontrolovat.  

Ve vybraném podniku nepoužívali žádný systém řízení rizik. Pro podnik bude sestaven návrh, 

který by mohl mít podobu metodické příručky. Vytvoření pomůže snadnější identifikaci rizik 

a rizikových oblastí v podniku. 

Systém řízení rizik bude rozdělen na následující dílčí procesy: 

1. Identifikace rizik 

2. Analýza a vyhodnocení rizik 

3. Návrh interních kontrol 

4. Implementace interních kontrol 

5. Monitorování rizik 

 

Obr. č. 7: Proces řízení rizik (Vlastní zpracování dle 25) 
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Výše zobrazený obrázek zachycuje celkový proces systému řízení rizik, který se vytváří 

postupně a stále se opakuje. Implementuje se v dílčích procesech, které viz. obrázek č. 7. 

4.1 IDENTIFIKACE RIZIK 

V první řadě se stanoví základní proces v podniku, který se rozčleňuje na další dílčí fáze. Jedná 

se o proces výroby vín ve vinařství pana Miroslava Kováře. V procesu musí být obsaženy všechny 

možné fáze procesu, který začíná samotnou přípravou procesu výroby a končí expedicí zákazníkovi. 

Vedení podniku, konkrétně jednatel podniku Miroslav Kovář, stanoví celkový proces a sestaví 

i jednotlivé fáze procesu. Identifikace rizik bude probíhat v celém procesu, k jednotlivým fázím budou 

přiřazeny rizika, která mohou nastat v dané fázi. Zásadní je sledovat vnitřní i vnější prostředí 

společnosti a zahrnout hodnocení prostředí do stanovení rizik jednotlivých fází procesu. Při identifikaci 

rizik by se mělo také vycházet z předešlých chyb nebo selhání, které už jednou nastaly a vzít 

si z nich ponaučení. Rizika bude identifikovat jednatel vždy po 4 měsících. Jelikož podnik nemá žádné 

zaměstnance, jednatel může prokonzultovat rizika pouze s rodinnými příslušníky nebo pravidelnými 

brigádníky, kteří už vinařství znají a ve své práci se dobře orientují. Jednatel je do celého procesu zapojí 

a vysvětlí jim, jaké budou jejich úkoly v daném systému řízení rizik. Také je možnost konzultace 

s enologem. 

4.2 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ RIZIK 

Při analýze rizik se sestavuje nejprve analýza důsledků a poté analýza příčin u daných rizik 

jednotlivých fází vymezeného procesu. Zjištění důsledků obsahuje jednotlivé důsledky, které mohou 

nastat v případě, že nastane určité riziko. Poté následuje analýza příčin jednotlivých rizik zařazených 

do určitých fází, která vymezuje možné příčiny vzniku nepříznivé situace. Zaznamenání důsledků 

i příčin rizik bude vyhotovovat matka jednatele po čtvrtletní poradě. Po vyhotovení analýzy rizik 

se provádí vyhodnocení rizik. Při vyhodnocení rizik se hodnotí závažnost, výskyt a detekce rizika. 

Tyto parametry míry rizika budou ohodnoceny od 1 do 10 (1 - nejnižší, 10 – nejvyšší). U detekce značí 

hodnota 1 téměř jisté odhalení a hodnota 10 absolutní nejistotu. Z těchto parametrů se vypočítá míra 

rizika, výpočet vychází se součinu všech tří parametrů. Z tabulky hodnocení rizik bude možné získat 

nejzávažnější rizika, která disponují nejvyšším hodnocením míry rizika. Analýzu i vyhodnocení bude 

vykonávat určený hodnotící tým, který se bude skládat z jednatele, otce jednatele a matky jednatele. 

Vše se bude zaznamenávat do tabulek, které matka jednatele vytvoří v Microsoft Excel. Tyto činnosti 

by měly být vykonávány alespoň jednou za čtvrt roku, aby byla zaznamenána nová možná rizika.  
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4.3 NÁVRH A IMPLEMENTACE INTERNÍCH KONTROL 

V této fázi se stanoví opatření pro jednotlivá rizika, která budou preventivně působit proti 

nežádoucím událostem a systematicky snižovat riziko. Při výběru opatření je vhodné vycházet 

z několika možných variant. Za pomocí rodinných příslušníků a odborníka se vytváří návrhy možných 

opatření u jednotlivých rizik. Poté jednatel zváží jednotlivá navrhnutá opatření a vybere opatření, které 

je nejvíce vhodné u vybraného rizika. Při výběru opatření se vychází z jeho přínosů a nákladů. Je možné 

také uplatnit kombinaci několika opatření. Opatření bude realizovat postupně jednatel společnosti, 

případně určí někoho z rodiny, kdo si dané opatření vezme na starost. Po zavedení opatření budou 

probíhat pravidelné interní kontroly. Každé opatření bude mít jiný způsob kontroly a kontrola bude 

probíhat i v jiném časovém rozmezí. Interní kontroly bude vykonávat jednatel společnosti, 

případně určení pracovníci.  

4.4 MONITOROVÁNÍ RIZIK 

V poslední fázi systému řízení rizik probíhá monitorování rizik a jejich přezkoumávání. Systém 

řízení rizik se musí chápat jako stále opakující se proces. Proto by monitorování rizik mělo probíhat 

soustavně a neustále se porovnávat s aktuálním stavem. Jednatel i ostatní pracovníci budou denně 

sledovat. Při každé činnosti se budou sledovat možná rizika, která s činností souvisí. Dále se zaměří 

na vznik potencionálních rizik. Vše se zapisuje do souboru vytvořeném v Microsoft Office Excel. 

Poté se nová rizika zapíšou do tabulky s riziky, kterou bude přepracovávat matka jednatele po poradě 

s pracovníky a další postup je plně v kompetenci jednatele. 

4.5 KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST PRACOVNÍKŮ 

Pro správné fungování celého systému řízení rizik musí být vymezeny určité kompetence 

a odpovědnosti jednotlivých pracovníků. Níže jsou popsány jednotlivé úkoly, které musí provést určitý 

pracovník a musí je dodržovat. Jelikož se jedná o rodinný podnik jsou tyto kompetence 

a odpovědnosti rozčleněny mezi jednatele, otce jednatele, matku jednatele a brigádníky. 

Jednatel 

Úkolem jednatele je zajistit implementaci nového systému řízení rizik. Stanovit hlavní výrobní 

proces a jeho jednotlivé fáze. Seznámit pracovníky s celým procesem a jeho fázemi. Konzultovat s nimi 

možná rizika. Po konzultaci s pracovníky identifikovat jednotlivá rizika, které mohou nastat při procesu 

výroby. Jmenovat členy hodnotícího týmu, který přiřadí hodnocení jednotlivých rizik určitých fází. 

Z hodnocení rizik získá jednatel nejzávažnější rizika, kterým stanoví potřebná opatření. Implementaci a 

kontrolu jednotlivých opatření provádí také jednatel, kromě prací ve vinohradu. Dále má za úkol 
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informovat všechny pracovníky o jejich kompetencích a odpovědnosti. Motivovat je a dostatečně jim 

vysvětlit, jak mají postupovat při jednotlivých činnostech. 

Otec jednatele 

Otec jednatele Miroslav Kovář st. je pověřen kontrolou systému řízení rizik v oblasti práce 

ve vinohradu. Je součástí týmu hodnocení rizik. Zabývá se zavedením nových opatření 

proti nejzávažnějším rizikům v oblasti práce ve vinohradu. Má za úkol stále kontrolovat 

a přezkoumávat rizika související s prací ve vinohradu. 

Matka jednatele 

Matka jednatele Eva Kovářová vytváří a zpracovává tabulku hodnocení rizik. Je členem týmu 

hodnocení rizik, tudíž vybraná nejzávažnější rizika ohrožující vinařství také hodnotí. Hodnocení rizik 

získává také od jednatele a od svého manžela, kteří tvoří spolu s ní tým hodnocení rizik. Tato 

hodnocení má za úkol do tabulky hodnocení rizik zapsat a zhodnotit. Zapisuje také důsledky a příčiny 

jednotlivých nejzávažnějších rizik každé fáze, které se řeší na poradě. Zpracované výsledky hodnocení 

poté předává jednateli. Matka jednatele je součástí všech porad tudíž se může vyjádřit k celému 

procesu, jednotlivým fázím, identifikovaným rizikům i možným opatřením.  

Brigádníci 

 Brigádníci jsou seznámeni s implementací systému řízení rizik. Účastní se jednotlivých 

čtvrtletních porad, kde mohou vznést své návrhy u stanovení výrobního procesu a jeho fází, na možná 

rizika u jednotlivých fází výrobního procesu a jejich možná opatření. Musí dodržovat jednotlivé určené 

činnosti a provádět kontrolu možných rizik při těchto činnostech. 

4.6 KOMUNIKACE 

K zavedení systému řízení rizik a jeho kontrole je důležitá komunikace napříč celým podnikem. 

Konzultace se všemi pracovníky zabezpečí získání informací o nových možných rizicích a jejich 

minimalizací stanovením příslušných opatření.  
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ZÁVĚR 

Riziko významně ovlivňuje činnost jednotlivce i podniky. Řízení rizik by mělo být součástí 

každého probíhající procesu v podniku. Některá rizika lze ovlivnit méně, některá více, záleží na pozici 

subjektu. 

Diplomová práce se zabývala řízením rizik ve vybraném podniku. Pro diplomovou práci byl 

vybrán podnik pana Miroslava Kováře. Vinařství Kovář se zaměřuje na výrobu predikátních vín malých 

šarží s výrazným regionálním charakterem. 

V první části byly vysvětleny teoretické pojmy týkající se vybrané problematiky. Teoretická část 

obsahuje vysvětlení pojmu rizika, jejich klasifikaci, řízení rizik, metody stanovení rizika, snižování rizika 

a analýzu prostředí.  

Další část se zaměřila na vybraný podnik. Probíhala zde analýza podniku pana Miroslava 

Kováře Vinařství Kovář, která se vytvořila na základě teoretické části. Nejprve bylo vinařství stručně 

charakterizováno. Poté proběhla analýza prostředí, ve kterém se podnik nachází. Analýza prostředí se 

tvořila za pomocí analýzy PEST, Porterova modelu pěti sil a McKinseyho modelu 7S. Na základě těchto 

analýz se vytvořila SWOT analýza. Z těchto vypracovaných analýz byla identifikována rizika. Poté byla 

použita metoda FMEA, pomocí které proběhla analýza identifikovaných rizik vybraného procesu. 

Vybraný proces obsahoval 10 fází od přípravy procesu výroby po expedici zákazníkovi. Pro každou fázi 

byla stanovena možná rizika a byla provedena analýza příčin a důsledků. Poté byly ohodnoceny 

jednotlivá rizika parametry závažnosti, výskytu a detekce. Součinem těchto parametrů byla vypočtena 

míra rizika pro jednotlivá rizika každé fáze. Identifikovaných rizik bylo celkem 55. Z nich bylo 20 rizik 

vybráno, které se značily největší mírou rizika. Pro tato rizika byla stanovena opatření, která měla rizika 

eliminovat. Po aplikaci těchto opatření byla znova vypočtena nová míra rizika, která byla nyní pro 

subjekt přijatelná. 

V poslední části byl navržen systém řízení rizik. Podnik pana Kováře doposud neměl sestavený 

systém řízení rizik. Návrh systému řízení rizik má podobu metodické příručky. Návrh byl vytvořen 

na základě velikosti podniku a jeho charakteru. Skládá se z 5 dílčích fází: identifikace rizik, analýzy a 

vyhodnocení rizik, návrhu interních kontrol, implementace interních kontrol a monitorování rizik. U 

každé dílčí fáze byl stanoven i ten, kdo nese odpovědnost za určitý krok. Pro všechny tyto části je 

důležitá komunikace a pravidelná informovanost. 

Úspěšná implementace nového systému řízení rizik závisí na spolupráci všech pracovníků, 

zvlášť na jejich pozitivním přístupu ke změně.  
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Příloha č. 1: Návrh hodnocení rizik dle metodické příručky řízení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze procesu Riziko Důsledek Příčina Závažnost (S) Výskyt (O) Detekce (D) RPN 

1. – 10. Název rizika Popis důsledku 

rizika 

Popis příčiny 

rizika 

Hodnocení 

závažnosti rizika 

(1 – 10) 

Hodnocení 

výskytu rizika 

(1 - 10) 

Hodnocení 

detekce rizika 

(1 - 10) 

Výpočet 

součinem 

parametrů 

(Závažnost x 

Výskyt x 

Detekce) 

        

        

        

 

 

 

 


