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0 Úvod 
 

 Zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje firmy v náročných podmínkách 

hospodářské soutěže není jednoduchou záležitostí. Významným předpokladem k dosažení 

tohoto cíle je zahrnutí projevů rizika, vyplývajících z nejednoznačnosti průběhu reálných 

ekonomických procesů, do rozhodování o hospodářských záležitostech firmy. 

 
 Řízení rizika vyžaduje racionální jednání v rizikových situacích tak, aby byla 

chráněna současná a budoucí aktiva firmy, bylo dosaženo přijatelného stupně bezpečnosti při 

vynaložení optimálních nákladů na prevenci, pojištění a tvorbu dostatečných rezerv pro 

případ krizových situací. 
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1 Cíle diplomové práce 
 
 Cílem teoretické části diplomové práce je vymezení přístupů používaných při řízení a 

snižování rizik v podnikání firem. Tato část vznikla na základě studia odborné literatury a 

textů z ostatních informačních zdrojů uvedených v seznamu. 

 

Cílem praktické části diplomové práce je zhodnocení externích a interních rizikových 

faktorů působících na firmu na základě analýzy obecného a oborového okolí a analýzy 

vnitřního prostředí. Zhodnocení současného stavu řízení a používaných metod snižování 

rizika v analyzované firmě jsem vypracoval na základě řízených pohovorů s vedením firmy. 

 

Na základě provedených analýz a jejich zhodnocení jsem formuloval doporučení, 

která by měla přispět nejen k preventivní obraně před podnikatelskými riziky. 
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2 Teoretické a metodické přístupy k řešení 
 

2.1    Rizikologie a riziko 

 
 Nauka či věda o riziku – rizikologie – se zabývá uvědomělým a řízeným konáním 

směřujícím k optimalizaci života osob a firem v nejširším slova smyslu. Rizikologie je velice 

široký obor a je obtížné ho přesně vymezit. Nejlépe si ho snad objasníme uvedením jeho 

základního, byť nikde nedefinovaného cíle: 

 

• Intuitivní rozhodování nahradit nebo alespoň doplnit rozhodováním založeným na 

systematickém přístupu k jevům, dějům a událostem, které se staly nebo které se 

očekávají. 
 

Hlavní pole působnosti rizikologie je v ekonomii (zejména v bankovnictví a 

pojišťování) a v technice (v průmyslových oborech, tj. v inženýrství stavebním, strojním, 

dopravním, elektrotechnickém, chemickém, v elektronice, v logistice a v mnoha jiných); 

proniká však postupně do mnoha dalších oborů – například do lékařství, biologie a 

samozřejmě také do ekologie. [6] 

 

 Rozhodování o riziku provází lidstvo od jeho počátku, aniž by se tak ovšem 

pojmenovávalo nebo pociťovalo. Rizikologie se historicky vyvíjela od zcela jednoduchých 

postupů přes první vědomé počátky k dnešnímu stavu organizovaného a systémového myšlení 

potřebného při řízení mnoha útvarů, jimiž je tvořena lidská společnost v nejširším slova 

smyslu. Bez analýzy a ovládání rizik, vědomého nebo živelného, se dnes neobejde 

rozhodování jakéhokoliv druhu (technické, ekonomické, sociální, politické a mnohé jiné), 

ovládání peněžních toků, pojišťování.1 

 

                                            
1    Pojišťování je sice v tomto výčtu na posledním místě, ale je to nejstarší technicko-ekonomický obor, kde se 

použilo systematické vyšetřování rizik, protože bez znalosti rizika pojišťovat nelze. 
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 Rizikologii tvoří dvě velice úzce provázané disciplíny, jež mají mnoho společného, ale 

liší se v náplni a v cílech: 

 
• rizikové inženýrství [risk engineering] – převládají v něm prvky technické, 

matematické modelování, pravděpodobnostní analýzy, finitní matematika a jiné 

převážně exaktní vědní disciplíny; rizikové inženýrství se zabývá technickými 

stránkami problémů rizik a jejich hodnocením; součástí rizikového inženýrství je 

analýza rizika, 

• management rizika [risk management] – dominují mu ekonomické přístupy 

k problémům vystaveným nejistotám nebo neurčitostem; management rizika je 

zaměřen na stránky řízení a ekonomiky organizací. 
 

Je někdy obtížné tyto obory rozlišit anebo nadřadit jeden druhému. Bez rizikového 

inženýrství by nebylo možné analyzovat rizika a naopak bez rizikového managementu by 

práce rizikových inženýrů postrádala smysl. Management rizika přejímá od rizikového 

inženýrství výsledky a rizikové inženýrství bere z managementu rizika podněty a požadavky. 

 

Rozlišení obou oborů se zobrazuje i v jejich cílech. Stručně můžeme říci, že: 

 
• cílem rizikového inženýrství je dávat podklady k rozhodování o riziku, 

• cílem managementu rizika je ovládat riziko a rozhodovat o riziku; tvořit cesty a 

postupy vedoucí k omezení nebo vyloučení dopadů nepříznivých událostí na 

bezprostřední příjemce rizik a postupy vedoucí k využití nejistot ve prospěch zvýšení 

hodnot spekulací. 

 
Názvem „riziko“ se označují kvalitativně dosti rozdílné, byť velice příbuzné pojmy. 

Ukazuje se, že při hledání definice rizika jde o sémantický problém, který není univerzálně 

řešitelný. Záleží velice na odvětví, oboru a problematice, co se pod tímto názvem rozumí; 

záleží i na jazyku, ve kterém se o riziku hovoří nebo píše (v češtině má „riziko“ negativní 

odstín). Existují skupiny technických, ekonomických a sociálních definic. Rozdíl mezi 

definicemi je v tom, že za riziko se považuje nebezpečí, zdroj nebezpečí, pravděpodobnost, 

objekt vystavený nebezpečí, časová změna veličiny. [5] 
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Z hlediska problematiky řízení podnikatelských rizik bude užitečné vycházet 

z chápání rizika jako možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší od 

předpokládaného stavu či vývoje. Riziko by nicméně nemělo být směšováno, respektive 

redukováno na pouhou pravděpodobnost, neboť zahrnuje jak samotnou pravděpodobnost, tak 

kvantitativní rozsah dané události.2 Pojem „riziko“ tedy navazuje na filozofické kategorie, 

jakými jsou nutnost a nahodilost. V ekonomii je pojem „riziko“ užíván v souvislosti 

s nejednoznačností průběhu určitých skutečných ekonomických procesů a nejednoznačností 

jejich výsledků. [5] 

 

Pojmy „nebezpečí“ a „riziko“ se velice často zaměňují či překrývají, anebo se oběma 

připisuje týž význam; dokonce se s tím setkáváme v oficiálních rizikologických dokumentech. 

Záměně pojmů se snadno vyvarujeme, jestliže si uvědomíme, že úkolem rizikového inženýra 

je zabývat se nejprve nebezpečím tzn. hrozbami a poté rizikem.[5] 

 

2.2    Kategorizace a klasifikace rizik 

 
 Jedním z problému dnešní rizikologie je skutečnost, že nedovedeme zatím uspořádat 

nebezpečí a rizika v nějakém univerzálním systému do kategorií nebo tříd. Dokážeme to jen 

v užších okruzích, například v rámci jedné organizace, v rámci jednoho oboru činnosti. [5] 

 
 Hmotné riziko se projevuje tak, že je zpravidla nějak měřitelné. Nehmotné riziko 

souvisí s duševní činností nebo nečinností. Označuje se někdy také jako psychologické riziko. 

 
 Spekulativní riziko je riziko podstupované s cíleným záměrem, kdy motivem je zisk 

z rizika. Vyznačuje se tím, že na ně žádný pojistitel nikoho nepojistí. Někdy se používá 

označení pozitivní riziko nebo se o „riziku“ vůbec nehovoří. Čisté riziko je takové, jehož 

realizace je vždy nepříznivá, a kterému se proto rozhodovatel snaží vyhnout. Jsou to rizika 

většinou pojistitelná, ne vždy lze ale pojištění sjednat. 

 
 Systematické riziko je takové, kterému je vystaveno několik projektů určité třídy. 

Takové riziko se nedá regulovat diverzifikací. Nesystematické riziko se naopak vztahuje jen 

na jeden projekt a je na ostatních nezávislé. Dá se proto přenést částečně na jiné projekty, a 

docílit tak redukce portfolia rizik u vyšetřovaného projektu. 

                                            
2  Pearce, D. W.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Victoria Publishing, Praha 1995, s. 361 
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 Pojistitelné a nepojistitelné riziko – oba pojmy se uplatní tam, kde jde o úplatné 

přenesení rizika na třetí osoby. 

 
 Strategické riziko se uplatní ve strategickém rozhodování (tj. v rozhodování typu: 

„co se má dělat“). Operativní riziko je prvkem operačního rozhodování (tj. typu: jak se to 

má dělat“). 

 
 Odhadované riziko je takové, které nedokážeme numericky popsat a můžeme o něm 

říci jen, že existuje nebo neexistuje. Jde tedy v podstatě o nebezpečí, nikoliv o riziko. [5] 

 

2.3    Metody snižování podnikatelského rizika 

 
 S existencí rizika musí firma v podnikání počítat. Některá rizika může přesunout, 

některá zadržet. V určitých situacích je vhodné se riziku vyhnout nebo toto riziko redukovat. 

Kdy je vhodnější transfer (přesun) či retence (zadržení) rizika, kdy musí firma volit vyhnutí se 

rizikům nebo jejich redukci, ve kterých situacích je nejvhodnější se proti riziku pojistit? 

Vhodnost každého z uvedených nástrojů řízení rizik v dané situaci určují charakteristiky 

rizika samotného. Každý z těchto nástrojů by měl být použit v situaci, kdy je nejvýhodnějším 

a nejméně nákladným způsobem dosažení cíle v podobě snížení či úplné eliminace rizika. [4] 

 

2.3.1 Ofenzivní řízení firmy 

 
 Management firmy má možnost zásadním způsobem ovlivnit podnikatelské riziko. 

Manažeři musí rozpoznat možná rizika, která stojí před firmou, musí vědět, kterými 

metodami a jakými cestami lze riziko snížit (jak riziku čelit) při realizaci podnikatelského 

záměru.  

 

 Ofenzivní řízení můžeme charakterizovat: 

 

• akceschopností firmy (spojit zaměstnance s vnitřní aktivitou, kteří jsou ochotni nasadit 

vlastní síly v zájmu firmy), 

• marketingovou orientací řízení (mít blízko k zákazníkovi, zákazník na prvním místě), 
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• jednoduchou organizační strukturou (málo početná administrativa, orientace na 

profesní místa se samostatnou tvořivou aktivitou), 

• odbornou čistotou (nepouštět se unáhleně do neznámých oblastí), 

• lidmi, kteří jsou nejdůležitějším aktivem firmy (neformální komunikace se 

zaměstnanci firmy, tlak na jejich vzdělávání, na jejich kvalifikaci). [4] 

 

2.3.2 Retence rizik 

 
 Retence rizik je pravděpodobně nejběžnější metodou řešení rizik. Spočívá v tom, že 

podnikatel čelí téměř neomezenému počtu rizik, ve většině případů se ale proti nim nic 

nedělá. Retence rizik může být vědomá či nevědomá. K vědomé retenci rizika dochází tehdy, 

je-li riziko rozpoznáno a nedojde-li k uplatnění nějakého nástroje proti riziku (například 

formou jeho transferu nebo redukcí). Pokud není riziko rozpoznáno, je nevědomě zadrženo. 

V těchto případech podnikatel zadržuje důsledky možné ztráty, aniž by si uvědomil, že tak 

činí. Retence rizika může být rovněž dobrovolná nebo nedobrovolná. Dobrovolná retence 

rizika je charakterizována rozpoznáním existence rizika a tichým souhlasem s převzetím 

v něm obsažené ztráty. Rozhodnutí o dobrovolné retenci rizika je přijímáno proto, že 

neexistují žádné atraktivnější varianty. Nedobrovolná retence rizik existuje tehdy, jsou-li 

rizika nevědomě zadržena a také tehdy, kdy riziko nemůže být transferováno či redukováno, 

nebo se mu nelze vyhnout. Retence rizik je legitimní metoda řešení rizik, v mnohých 

případech se jedná o metodu nejlepší. Firma se musí rozhodnout, která rizika mají být 

zadržena, která redukována a kterým je lépe se vyhnout. Kritérium při rozhodování je velikost 

rezerv nebo schopnost nést ztrátu. Rizika, která by měla být zadržena, jsou rizika, která vedou 

k relativně malým ztrátám. Na druhou stranu existuje nebezpečí stereotypu: pokud se stane 

časem jedinou strategií firmy retence rizik, pak je vysoce pravděpodobné, že na situaci, která 

vyžaduje jiné opatření, bude subjekt reagovat stejně, jako v předchozích případech, tj. 

strpěním rizika. To může být zásadní chyba, vedoucí k ohrožení existence subjektu. [4] 

 

2.3.3 Redukce rizika 

 
 Podle toho, zda se před vlastní podnikatelskou aktivitou soustředíme na redukci rizika 

nebo až na důsledky této konkrétní aktivity, můžeme metody snižování rizika dále dělit          

do dvou skupin:  
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• Metody odstraňující příčiny vzniku rizika 
metody, jejichž cílem je preventivně působit tak, aby byl eliminován (nebo alespoň 

redukován) výskyt rizikových situací (přesun rizika, vertikální integrace) 

• Metody snižující nepříznivé důsledky rizika 
metody, orientované na snížení (redukci) nepříznivých důsledků výskytu nepříznivých 

situací, kterým se nemůžeme v podnikání vyhnout (diverzifikace a pojištění) 

 

 Relativně samostatnou skupinou metod, které umožní redukovat podnikatelské riziko 

na únosnou míru a které více či méně spadají do obou uvažovaných skupin, tvoří metody 

operační analýzy. Mezi základní přednosti těchto metod (ale současně v některých situacích i 

výrazným omezením) je jednoznačné a logické vyjádření ekonomických vztahů v konkrétním 

prostředí. Jejich rozvoj je těsně spjat s rozvojem výpočetní techniky a proto se prakticky 

používají od druhé světové války při řešení složitých rozhodovacích problémů. [4] 

 

2.3.4 Přesun rizika 

 
 Ve srovnání s ofenzivním způsobem řízení, kdy odstraňujeme příčiny rizika (například 

odstraněním konkurence z trhu ekonomickou či politickou silou, apod.), přesun rizika patří 

mezi metody, pro něž je charakteristický defenzivní přístup k riziku. Mezi nejčastější způsoby 

přesunu rizika patří: 

 

• Uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin a komponent za předem 

stanovené pevné ceny. 

• Uzavírání komisionářských smluv, zajišťujících prodej výrobků v cizí obchodní síti. 

• Uzavírání obchodních smluv, podmiňujících odběr minimálního množství produktů. 

• Uzavírání obchodních smluv, zajišťujících odběrateli dodávku výrobních komponent 

určené kvality v předem určený čas. 

• Přesun problému technické inovace výroby na spolupracující firmu 

• Termínové obchody 

• Leasing 

• Odkup pohledávek – faktoring, forfaiting 
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• Akreditiv, inkaso, bankovní záruka 

• Franšíza - je výhodná nejen pro velký subjekt (snižuje náklady např. na rozšíření 

obchodní sítě), ale i pro malou firmu (využívá know-how velké firmy, využívá její 

prodejní systém, marketingové zkušenosti, kvalitu výrobku nebo služby, značku, 

image zadavatele franšízy atd.) 
 

Společným rysem uvedených metod je „diktát“ (vnucení, respektování) podmínek 

přesunu rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera. [4] 

 

2.3.5 Diverzifikace 

 
 Jedná se o nejčastější metodu, kterou se ve firmách snižují nepříznivé důsledky rizika. 

Tato metoda byla tradičně používána a neustále se používá v investování. Klasické pravidlo 

zní „1/3 majetku vlož do nemovitostí, 1/3 majetku do zlata a uměleckých předmětů a 1/3 

podrž v hotovosti.“ Základním cílem je rozložit riziko na co největší základnu. 

 

 Volba právní formy podnikání patří mezi nejdůležitější rozhodnutí každé osoby, 

která se rozhodne podnikat. Do výše popsané investiční zásady tří třetin by proto měla patřit 

také úvaha podnikatele, zda forma, kterou podniká, jej dostatečně chrání před riziky 

vyplývajícími z předlužení, zejména z hlediska následků, popsaných v zákoně o konkursu a 

vyrovnání.  

 

 Rozšíření výrobního programu je nejčastějším způsobem diverzifikace. Cílem je 

rozšíření výroby o produkci různých dalších druhů výrobků tak, aby důsledky poklesu 

poptávky po jednom produktu (po skupině produktů) byly kompenzovány zvýšením poptávky 

po jiné skupině produktů. 

 

Diverzifikace může být vertikální nebo horizontální. Při vertikální diverzifikaci 

výroby, kdy vyrábíme určitý produkt, můžeme nákup jednotlivých komponentů zaměnit za 

vlastní výrobu těchto komponentů (na straně vstupů), popřípadě na straně výstupů můžeme 

hotové výrobky prodávat sami a nedodávat je do cizí prodejní sítě. Tento způsob 

diverzifikace snižuje riziko závislosti firmy na dodavatelích výrobních komponent, snižuje 

riziko kontaktu    s nesolventním odběratelem firmy a zkracuje hodnotový řetězec (tzv. value 
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chain). Při horizontální diverzifikaci dochází k rozšiřování výroby o další výrobky  různé 

povahy, které buď doplňují náš původní program, nebo vycházejí z výrobních znalostí firmy. 

S horizontální diverzifikací se můžeme setkat u řady českých bank, které výrazně rozšířily 

své portfolio produktů a služeb o produkty dceřinných leasingových firem, pojišťoven, 

stavebních spořitelen, faktoringových firem, atd. Tato tzv. příbuzná diverzifikace zavádí 

výrobky, které souvisí s know-how firmy, s jeho technologickými zkušenostmi, s jeho 

finančními a marketingovými možnostmi. Tento druh diverzifikace má své výhody (znalost 

oboru, prostředí, know-how, database zákazníků apod.) i nevýhody (diverzifikace je příliš 

úzká, jedná se o velice příbuzné obory, kdy prodej jednoho z nich ovlivňuje i obor 

související). 

 

 Další možností je diverzifikace do nepříbuzných oborů. Při této diverzifikaci dochází i 

ke změně stávající výrobní a obchodní strategie. Uplatňují se i další diverzifikace, například 

geografická, kdy dochází ke zřizování poboček malých a středních firem v zemích s nižšími 

daněmi nebo jinými podmínkami pro podporu podnikání. Často firmy používají i diverzifikaci 

dodavatelů (dodávky strategických surovin pro firmu jsou rozloženy na více dodavatelů), 

setkáme se i s diverzifikací odběratelů (firma má více zákazníků, strukturovaných tak, aby ji 

výpadek jednoho z nich, byť významného, existenčně neohrozil). 

 

 Diverzifikace přináší další náklady a nemusí vždy být garancí úspěchu. Je vždy 

zdrojem nových rizik. Obecně lze říci, že pravděpodobnost úspěšné aplikace této metody 

v praxi je u kapitálově silné firmy mnohem větší než u firmy kapitálově slabé. Před 

rozhodnutím o zahájení procesu diverzifikace si firma musí spočítat, zda si může toto riziko 

neúspěchu dovolit. Nepřipravené a unáhlené použití této metody je zejména u malých a 

středních firem jedním z rozhodujících kroků na cestě k bankrotu. V řízení malých a středních 

firem nachází nejvyšší praktické uplatnění zejména vertikální integrace a příbuzná 

diverzifikace. 
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  Před rozhodnutím o diverzifikaci bychom měli provést následující tři kroky: 

 

• Provést strategickou analýzu oboru s cílem zjistit, zda nový obor působení firmy bude 

atraktivní, jaká je konkurence apod. 

• Provést nákladovou analýzu – platí zde pravidlo: náklady vstupu do nového podnikání 

nesmí spotřebovat všechny budoucí zisky 

• Testovat výhodnost diverzifikace. Diverzifikace musí přinést firmě nějakou 

konkurenční výhodu. 
 

Firma by měla před vlastním rozhodnutím o nové diverzifikaci nejprve kladně 

odpovědět na výsledky analýz, provedených v rámci výše uvedených tří kroků. [4] 

 

2.3.6 Pružnost firmy 

 
Pružnost firmy umožňuje eliminovat důsledky výskytu určitých rizik (např. spojených 

s poptávkou po výrobcích, s dostupností výrobních komponent, atd.) v průběhu výroby nebo 

poskytování služeb. Toto je metoda, která je typická zejména pro úspěšné malé a střední 

firmy. Při diskusi o pružnosti firmy se nelze omezit jen na pružnost výroby (nebo dodávaných 

služeb firmy). Prvky pružnosti firmy lze nalézt v samotné organizační struktuře firmy, 

v systému jejího řízení (mj. v pružnosti rozhodování manažerů firmy, v systému projektování, 

v záměnnosti dodavatelů a odběratelů, ve využití výpočetní techniky pro přípravu náhradních 

variant výroby, ve snižování fixních nákladů, kdy firma eliminuje riziko, plynoucí z poklesu 

výroby), v tvorbě podnikatelských strategií firmy a v reakci na ně, atd. Pružnost firmy lze 

ohodnotit dobou, během níž je firma schopna reagovat na změny trhu. [4] 

 

2.3.7 Sdílení rizika 

 
Riziko se rozděluje mezi několik účastníků podnikatelské činnosti, stupeň formy 

spolupráce obchodních partnerů může být odlišný, od vytvoření volného sdružení několika 

firem přes nejrůznější strategické aliance v oblasti výzkumu, výroby, prodeje nebo při 

společné účasti několika firem ve veřejných soutěžích, až po vytvoření společného podniku 

(typu joint venture) s domácími či zahraničními partnery. Důvody vytvoření společného 

seskupení jsou obvykle vysoké náklady na realizaci podnikatelského záměru, spojené 
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s nutností získat co největší segment trhu, s nutností proniknutí na nové trhy (například do 

Ruska, případně do Asie) a současná hrozba vysoké ztráty v případě neúspěchu. 

 

Mezi výhody vytvoření společného podniku patří zejména skutečnost, že podíl 

každého účastníka je volen tak, aby případný neúspěch neohrozil jeho finanční stabilitu 

(každý účastník nese pouze část rizika krachu podnikání). Lze využít předností jednotlivých 

účastníků (například marketingové zkušenosti, obchodní síť jednotlivých účastníků, atd.). 

Existuje větší šance pro získání úvěru od bankovních institucí. Samozřejmě za snížení 

podnikatelského rizika firma zaplatí snížením případného zisku, který se dělí podle kapitálové 

účasti ve společném podniku. Vytvoření společného podniku může přinést opět dodatečná 

rizika, která jsou vyvolána například odlišným přístupem k řešení konkrétních problémů, 

odlišným stylem řízení jednotlivých partnerů, odlišnou firemní kulturou, odlišnými 

podnikatelskými strategiemi, problémy v komunikaci, atd. Tato rizika mohou mít za následek 

i následný odchod jednoho z partnerů ze společně vytvořeného podniku. [4] 
 

2.3.8 Pojištění 

 
Pojištění patří mezi speciální a historicky nejstarší formy přenosu rizika. Princip 

pojištění je z hlediska teorie rizik směna rizika velké ztráty (škody) za jistotu malé ztráty 

(pojistného). Negativní důsledky rizika budoucí nepříznivé situace se přenesou na pojišťovnu, 

která kryje škody zcela nebo částečně (v závislosti na smlouvě mezi pojištěným a 

pojišťovnou). Zatímco v oblasti pojištění fyzických osob dnes převažuje pojištění proti 

ztrátám na zdraví, životě, výdělku a důchodu a majetkové pojištění je spíše podceňováno        

(s výjimkou pojištění motorových vozidel a odpovědnosti z jejich provozování), v obchodní 

oblasti převažuje majetkové pojištění, respektive pojištění proti nepříznivé události. Subjekt, 

který se pojišťuje, platí pojišťovně určité poplatky (pojistné), přičemž nákup pojišťovací 

služby spočívá v rozprostření rizika pojistné události na velký počet pojištěných subjektů 

(podle principů pojistné matematiky). 
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Pojištění je alternativou k vytváření vlastních rezerv pro budoucí negativní události, 

přičemž má pochopitelně své výhody a nevýhody : 

 

• Nepochybnou výhodou je snížení objemu vázaného kapitálu, který lze výhodněji 

investovat. 

• Mírnou nevýhodou je jistota v podobě nutné úhrady pojištění (tento výdaj lze 

eliminovat výnosem. 

• Nevýhodou, o které se příliš nemluví, ale s níž se většina z nás již setkala, je zřejmá 

snaha pojišťoven o stanovení pojistných podmínek tak, aby v případě skutečně 

vysokých dopadů bylo možné výši pojistného plnění omezit (spoluúčast), nebo ji zcela 

vyloučit (události vyjmuté z pojištění). Velký význam má pojištění v oblasti obchodu, 

zejména pak mezinárodního, kdy se můžeme setkat s řadou specifických rizik a z toho 

vyplývajících druhů pojištění. 
 

Právní podmínky pojištění jsou u nás definovány v ustanovení § 788 a občanském 

zákoníku. Zákonné pojištění, které je ve světě spíše vyjímečné, u nás existuje pouze 

v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

(i zde se ale jedná o snížení rizika podnikatele). [1] 

 

2.3.9     Vyhýbání se rizikům 

 
Vyhýbání se jakýmkoliv rizikům je jednou z metod řešení rizik, jedná se však o 

metodu spíše negativní než pozitivní. Často jde o přístup, který je pro řešení mnoha rizik 

zcela nevyhovující. Kdyby byla tato metoda využívána extenzívně, bylo by podnikání 

ochuzeno o řadu příležitostí k výdělku a zřejmě by nebylo schopno dosáhnout svých cílů. 

Riziko je vždy spjato s podnikatelskými aktivitami, proto nelze tento přístup obecně 

doporučit. Aplikace metody vyhnutí se riziku je na místě, jedná-li se například o 

nepropracovaný podnikatelský záměr, u něhož je riziko neúspěchu neúměrně velké. 

Dlouhodobé vyhýbání se riziku nemůže být přístupem, který zabezpečí firmě růst. Bohužel 

v přístupu některých státních orgánů se v posledních letech neustále objevuje tendence 

posuzovat podnikání jako činnost s minimálním rizikem, takže řada neúspěšných 

podnikatelských záměrů je posuzována jako trestněprávní delikty. [4] 
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2.3.10     Vytváření rezerv 

 
Rezervy jsou aktiva, určená pro použití za mimořádných okolností. Rezervy jsou 

jednou ze základních metod snižování rizika v podnikání (ale i ve veřejné správě). Firmy si 

nejčastěji vytváří materiálové (hmotné) a finanční rezervy. Materiálové rezervy jim umožňují 

eliminovat například výkyvy dodávek surovin a vstupních komponent (pojistné zásoby). 

Finanční rezervy firmě umožní překlenout období okamžitého nedostatku hotových 

finančních prostředků (nezaplacené pohledávky u obchodních partnerů, ohrožující firmu tzv. 

druhotnou platební neschopností). Kromě toho existují účetní rezervy, které jsou předepsány 

legislativou. Jsou určeny k financování nákladů v budoucnosti – například na opravy 

hmotného majetku, na úhradu kursových ztrát apod. Některé firmy (např. akciové společnosti) 

musí podle zákona tvořit rezervní fondy ze svého zisku, ale tyto fondy nejsou obvykle 

postačující pro případ, kdy lze identifikovat riziko, přinášející se značnou pravděpodobností 

vysokou ztrátu, navíc se jedná o ryze účetní položku pasiv, která  za špatné vnitřní situace ve 

firmě nemusí být adekvátně kryta skutečnými aktivy. 

 

Při stanovení výše potřebných rezerv je vhodné použít auditorské metody, stanovit 

pravděpodobnou výši nákladů potřebných na krytí ztrát a zvolit takový způsob rezerv, který 

představuje optimální řešení – například místo udržování mrtvých peněz na účtu je vhodné 

zvolit některý krátkodobý finanční instrument s vyšší výnosností (depozitní certifikát, 

pokladniční poukázka, vysoce likvidní cenný papír atd.). [4] 

 

2.3.11     Získávání dodatečných informací 

 
Jedná se o jednu z nejdůležitějších metod snižování rizika v obchodním kontaktu 

firem, a to nejen v podnikatelské praxi. Situace, kdy o svém obchodním partnerovi nebo o 

jednající protistraně nic nevíme, je poměrně typická. Rozdílné vybavení účastníků 

vyjednávání informacemi je jednou z příčin selhání na trhu nebo neúspěchu při jednání. 

Nedostatek informací často vede při podnikání k nepříznivému výběru (kvalitní aktiva či 

záměry jsou vytlačeny méně kvalitními) a k morálnímu hazardu (podstupování vyššího 

rizika). [2] 
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2.4    Řízení rizika v českých firmách 

 
 Zkušenosti z hospodářské praxe ukazují, že české firmy nevěnují managementu rizika 

náležitou pozornost. Opomíjení včasné identifikace rizika vede k tomu, že mnohé firmy 

nepřipravují včas opatření, která by jim umožňovala rychlou a pružnou reakci v případě 

výskytu rizik. To pak má nejen negativní dopady na jejich prosperitu, ale může ohrozit i samu 

existenci těchto firem. Určitý pohled na stav managementu rizika poskytují výsledky 

průzkumu, který byl uskutečněn pomocí dotazníku s 30 otázkami. Sběr informací probíhal 

pomocí elektronické pošty, přičemž se získalo 50 vyplněných dotazníků. [6] 

 

2.4.1 Charakteristika souboru 

 
 Mezi šetřenými firmami převažovaly akciové společnosti se sídlem v Praze (nad 

60%), přičemž více než polovina z celkového počtu představovala české firmy bez 

zahraničního kapitálu. Z hlediska stáří uvádělo více než 50 % šetřených firem založení 

v letech 1991 až 1995. Pokud jde o velikost, pak největší podíl (cca 33 %) tvořily spíše menší, 

resp. střední firmy s ročními tržbami do 150 mil. Kč. 

 

 Strukturu dotazovaných firem podle oblasti podnikání dle skupin burzy znázorňuje 

graf na obrázku č. 1. Nejvíce firem (11 subjektů) uvedlo obor strojírenství, na druhém místě 

je peněžnictví (10 subjektů) a 9 firem uvedlo, že se zabývají stavebnictvím nebo službami. 

 

2.4.2 Výsledky průzkumu 

 
 Uplatňování managementu rizika 
 

Téměř tři čtvrtiny dotazovaných firem uvedly, že se zabývají řízením rizika a jen 

zbytek se spíše nebo vůbec touto oblastí řízení nezabývá. Nejčastějším důvodem proč firmy 

neřídí rizika je neexistence uceleného konceptu řízení rizika (ve 43 % případů), ve čtvrtině 

případů jsou důvodem nedostatečné kapacity a u 20 % firem náklady řízení rizika převyšují 

prospěch, který by z něj firma měla. 
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 Postoj k riziku 
 

U téměř poloviny dotazovaných firem byla zjištěna averze k riziku, neutrální postoj 

má 32 % (zahrnuje i kombinaci averze a sklonu k riziku) a sklon k riziku má 22 % šetřených 

firem. Pouze dvě firmy nebyly schopny určit, jaký postoj k riziku zaujímají. Ani rozdělení 

analyzovaných firem podle toho, zda se liší postoj k riziku v rámci organizace, nebylo příliš 

odlišné. Více než 50 % respondentů uvedlo, že se postoj k riziku neliší ani podle oblasti 

řízení, ani podle úrovně řízení, resp. podle jiného kritéria v rámci organizace. Téměř polovina 

(cca 45 %) dotazovaných firem připouští odchylky v postoji k riziku (u 50 % podle oblastí 

řízení, u 45 % podle úrovně řízení a 5 % podle finanční závislosti na hospodářském výsledku 

společnosti). 

 
 Identifikace rizik a jejich druhy 
 

Průzkum ukázal, že cca 60 % dotazovaných firem pracuje pouze s nejvýznamnějšími 

riziky, okolo 24 % firem zvažuje všechna rizika, 4 % firem s riziky vůbec nepracují a zbytek 

firem (12 %) na tuto otázku neodpovědělo. 

 
 Graf  1:   Řízení rizika v českých firmách 

 

Řízení rizika v českých firmách

60%24%

4%
12%

Řízení nejvýznamnějších rizik Řízení všech rizik

S riziky vůbec nepracují Bez odpovědi

 
 
 Zdroj:   IHNED.CZ. Průzkum stavu řízení rizika v českých firmách. 

 

Zajímavé zjištění poskytuje zaměření firem na vnitřní a vnější rizika. Téměř polovina 

respondentů (49 %) uvedla, že se jejich organizace věnuje spíše nebo hlavně vnějším rizikům. 
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Stejné procento uvedlo, že se zaměřují při řízení rizik na vnitřní i vnější rizika. Pouze jedna 

firma uvedla, že věnuje pozornost spíše vnitřním rizikům. Pokud jde o věcné členění rizik, 

pak nejvíce dotazovaných firem (25 %) věnuje pozornost tržním (obchodním) rizikům. 

Značná pozornost je věnována rizikům technicko-technologickým (cca 23 %), rizikům 

ekonomickým včetně rizik spojených s informačními technologiemi (cca 20 %) a rizikům 

finančním (cca 18 %). Menší pozornost se zaměřuje na rizika personální (11 %), legislativní 

(9 %), a spíše výjimkou je zvažování politických rizik (6 %). 

 
 Stanovení velikosti rizika 
 

Nejrozšířenější metodou stanovení velikosti rizika je diskuze, kterou uplatňovala cca 

jedna třetina firem z šetřeného souboru. Přibližně jedna čtvrtina firem stanovuje velikost 

rizika odhadem, přibližně stejný počet (okolo 20 %) využívá jednodušší výpočty v Excelu, 

cca 10 % uplatňuje pro stanovení velikosti rizika speciální programové produkty, okolo 8 % 

firem stanovuje míru rizika jinak (např. využívá hodnocení externích agentur) a zbytek firem 

(cca 10 %) se problematikou stanovení velikosti rizika nezabývá. 

 
 Uplatnění počítačových programů 
 

Z průzkumu vyplynulo poměrně malé využití programových produktů při řízení 

rizika, kdy téměř 70 % z šetřeného souboru firem nepoužívá žádný počítačový program. 

Zbylých cca 30 % firem využívá počítačové programy, které slouží nejčastěji ke stanovení 

velikosti rizika. Uplatňované programové produkty představují buď jednodušší programy 

v Excelu (cca dvě třetiny firem, které programovou podporu využívají) nebo speciální 

software pro řízení rizika. Tento speciální software představuje buď výsledek vlastního 

vývoje, nebo komerční software (např. programy Clementine, C4M, Adastra, Sabina aj.). 

Pokud jde o odvětvovou příslušnost firem uplatňujících při řízení rizika počítačové programy, 

pak nejvíce je zastoupeno peněžnictví a služby (oba obory zaujímají cca 40 %). 
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 Uplatnění finančních derivátů 
 

Překvapivé výsledky ukázala analýza týkající se použití finančních derivátů. Pouze 

cca 30 % respondentů využívá ve svém podnikání finanční deriváty a 53 % uvedlo, že 

finanční deriváty nepoužívají, přičemž ostatní na tuto otázku neodpověděli. Zde je zřejmý 

rozdíl v míře využívání finančních derivátů ve vyspělých zemích s tržní ekonomikou. 

Například několik průzkumů uplatňování těchto derivátů v nefinančních institucích 

realizovaných v USA ukázal míru využívání od 41 % do 88 % dotazovaných organizací. 

Nejčastější příčinou malého využívání finančních derivátů jsou jiné způsoby řízení finančních 

rizik (cca 47 % případů), pro 30 % organizací by náklady na řízení rizik převýšily prospěch, 

který by z použití finančních derivátů měly, cca 20 % šetřených firem uvedlo, že nejsou 

vystaveny finančním rizikům a 10 % respondentů nepoužívá finanční deriváty, protože mají 

problémy s jejich oceňováním, resp. účtováním (6 %). 

 

Procentní podíly jednotlivých typů finančních derivátů, které firmy v šetřeném 

souboru uplatňovaly, uvádí graf č. 2. Z něj plyne, že nejrozšířenější jsou forwardy, využívané 

v 80 % případů a relativně nejméně se aplikují swapy a opce. 

 
 Graf  2:   Typy používaných finančních derivátů 
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 Zdroj:   IHNED.CZ. Průzkum stavu řízení rizika v českých firmách. 
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 Z věcného hlediska slouží finanční deriváty nejčastěji k řízení měnových rizik (téměř 

90 % případů) a nejméně k řízení rizik komoditních (cca 7 %). Přibližně jedna čtvrtina firem 

(cca 27 %) využívá finančních derivátů k zajištění proti riziku změn úrokových sazeb a cca 13 

% zajišťuje pomocí derivátů jiná rizika. Pokud jde o míru zajištění, pak pouze jedna firma z 

šetřeného souboru zajišťuje riziko úplně, cca 47 % jistí svou rizikovou pozici pomocí 

finančních derivátů do 50 % a stejné procento organizací jistí pomocí těchto nástrojů riziko 

více než z 50 %. 

 
 Organizační zabezpečení řízení rizika 
 

Průzkum ukázal, že v polovině organizací, které se zabývají řízením rizik, sdílí 

odpovědnost za řízení rizik více oddělení, v cca 20 % případů existuje oddělení managementu 

rizika jako samostatná složka organizační struktury a u 10 % organizací je za řízení rizika 

odpovědné ekonomické oddělení, ojediněle nese tuto odpovědnost interní auditor, resp. 

bezpečnostní manažer. Pokud subjekt, pod kterého řízení rizika spadá, je odpovědný také za 

jiné oblasti činnosti organizace, pak nejčastěji jde o účetnictví, controlling a audit (cca 30 % 

případů), o obchodní útvar (také okolo 30 %) a méně často o útvar treasury. 

 
 Cíle řízení rizika 
 

Nejvíce respondentů (cca 45 %) považuje za nejvýznamnější zajistit přežití firmy, 

významné je také zvyšovat profitabilitu a hodnotu firmy. Naopak za nejméně významné 

považují dotazované firmy cíl ovlivňovat chování poboček a zaměstnanců. 

 
 Nedostatky řízení rizika 
 

Jedním z cílů průzkumu bylo také zjistit, jak jsou firmy přesvědčené, že jejich řízení 

rizika probíhá vyhovujícím způsobem. Ukázalo se, že v cca 60 % případů se domnívají, že 

řídí rizika dostatečně a zbytek považuje svůj systém řízení rizika za nevyhovující. K nejčastěji 

uváděným nedostatkům řízení rizika patřila absence jasné koncepce rizika, nedostatky 

v organizačním uspořádání (chybějící pozice v systému, nedostatečně jasné odpovědnosti), 

chybějící komunikace a tok informací v oblasti řízení rizik, neznalost moderních metod 

vhodných pro řízení rizika, nesprávné stanovení priorit při řízení rizika, pomalá odezva na 

přijatá opatření. 
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3 Analýza současného stavu 
 

3.1    Charakteristika firmy 

 
 Firma, kterou budu dále označovat jen analyzovaná firma nebo firma, vznikla v roce 

1995 jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 100.000,- Kč. Jedná se o 

firmu působící v oblasti strojírenství. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej, zámečnictví, poradenství v energetice a poradenství pro aplikace 

kompenzátorů. 

 
Hlavní činností jsou dodávky kompenzačních prvků a jejich aplikace v potrubních 

systémech. Podnikatelský záměr měl využít především skutečnost, že problematika aplikace 

kompenzačních prvků v potrubních systémech v průmyslových provozech v České republice 

a na Slovensku byla řešena velmi povrchně a v mnoha případech nesprávně. Firma začala 

nabízet komplexní řešení včetně dodávek kompenzačních prvků a uložení potrubí především 

strategickým podnikům, které se staly významnými odběrateli v následujících letech. V 

dodávkách potrubních komponent firma začala spolupracovat s řadou českých a zahraničních 

dodavatelů. Jedná se o dodavatele certifikované podle ISO 9001 a hledisko kvality patří mezi 

prioritní zájmy firemní obchodní strategie. Firma byla auditovaná odborem řízení jakosti 

ČEZ, a.s. pro dodávky kompenzátorů určených pro jaderné i klasické elektrárny. 

 

 Analyzovaná firma má sídlo v Otrokovicích, dále pak provozovnu – obchodně 

technickou kancelář v Praze a provozovnu – hlavní sklad v Kvasicích. Firma zaměstnává 12 

zaměstnanců, z toho tři řídící pracovníky – obchodního ředitele, který je statutárním orgánem 

firmy jako jednatel, ředitele systémových služeb a technického ředitele, který byl jmenován 

prokuristou. Organizační struktura jako maticová struktura firmy prošla řadou změn a její 

současná podoba je modelem projektové struktury. Každý pracovník má dva nadřízené, 

odborného ředitele a vedoucího týmu zakázky. Pracovník tak odpovídá za výsledky své práce 

oběma nadřízeným. Odborné týmy jsou složeny z pracovníků jednotlivých oddělení, ti všichni 

se podílejí na řešení zadaných úkolů a zakázek. Styl řízení je spojen s vyšší mírou participace 

podřízených na řízení firmy. Vedoucí delegují značnou část svých pravomocí, ponechávají 

však odpovědnost v konečných rozhodnutích na jednateli. Komunikace je dvousměrná. 

Vedoucí informují podřízené a objasňují své záměry a současně dávají podřízeným možnost 

25 



 

vyjádřit se. Výhodou pro jednotlivé pracovníky je účast na rozhodování, která podporuje 

tvořivou atmosféru a pocit sounáležitosti. Jednatel, který má ve firmě také silný neformální 

vliv, preferuje názorovou konfrontaci a věcné řešení problémů. 

 

3.2    Strategie ve firmě 

 
 Strategie firmy obvykle vychází z vize firmy (z představ majitelů firmy) a z 

konkrétního poslání firmy (výroba, poskytování služeb). Je charakterizována dlouhodobou 

orientací firmy, dlouhodobým zamýšleným směřováním firmy k jednomu cíli nebo k množině 

cílů a možnostmi firmy v daném prostředí, které umožňují tyto cíle uskutečňovat. [3] 

 

 Filozofie chování firmy vychází ze strategického cíle definovaného v roce 1995, 

vybudovat jednu z nejlepších společností poskytující zboží a služby v oblasti potrubních 

systémů se speciálním zaměřením na kompenzační prvky. 

 

Velký důraz je kladen především na kvalitu dodávaného zboží a poskytovaných 

služeb. Firma prodává zboží, které je certifikováno Institutem technické inspekce Praha a 

mnoha renomovanými zahraničními zkušebnami (TÜV, Bureau Veritas, Det Norske Veritas 

aj.). Výrobky jsou navrhovány, vyráběny a zkoušeny v souladu s direktivou PED 97/23/CE 

Annex III, modul H. Firma splňuje nejen certifikační požadavky na všechny prodávané 

výrobky, ale také ustanovení a požadavky vyhlášky ČSKAE č. 436/90 Sb. pro výrobu a 

dodávky vlnovcových kompenzátorů zařazených do vybraných zařízení jaderných elektráren. 

 

 Zásady, kterými se firma řídí navenek i uvnitř: 

 

• Cíl = spokojený zákazník. 

• Pozitivní reakce zákazníků na dodávky zboží a poskytovaných služeb. 

• Zkušenost, předpoklad dobrých výsledků a kapitálová síla zaručují serióznost 

dlouhodobého charakteru. 

• Hledisko kvality patří mezi prioritní zájmy. 

• Splňujeme certifikaci podle ISO 9001. 
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Obecným cílem pro nadcházející roky je zvýšení ekonomické prosperity 

prostřednictvím rozšíření podílu na trhu v České republice dodávkami zboží a poskytováním 

služeb v oblasti potrubních systémů se speciálním zaměřením na kompenzační prvky. 

 

3.3    Strategická analýza 

 
 Analýza současné situace ve firmě vyžaduje použití některé ze standardních metod 

strategické analýzy, případně jejich kombinaci. Při analyzování budu brát v úvahu faktory 

obecného okolí, faktory oborového okolí a vybrané faktory interního charakteru. V úvahu je 

třeba brát rovněž současnou strategii firmy. 

 

3.3.1 Analýza obecného okolí 

 
3.3.1.1    Ekonomické faktory 

 
 Z ekonomických faktorů sehrává důležitou roli zejména stádium hospodářského cyklu, 

monetární politika státu, fiskální politika, míra inflace a situace na kapitálovém trhu. 

 

Mimořádně příznivý byl pro Českou republiku již rok 2005. Zvýšilo se tempo 

přírůstku hrubého domácího produktu, došlo k výrazné změně jeho struktury a zároveň bylo 

dosaženo nízké míry inflace. Vývoz převážil nad dovozem zboží. Mezi další pozitivní jevy 

patřil růst počtu pracovníků a snížení míry nezaměstnanosti, pokles schodku státního rozpočtu 

ve vztahu k hrubému domácímu produktu, převýšení domácí nabídky nad poptávkou, růst 

míry hrubých národních úspor. Snížení schodku platební bilance v poměru k hrubému 

domácímu produktu a pokles výpůjček ze zahraničí také přispěly k celkovému zlepšení 

mezinárodní investorské pozice České republiky. Na dobrém ekonomickém výkonu mělo 

významný podíl také strojírenství. Zhoršení vnějších podmínek vývoje české ekonomiky 

způsobil hlavně vysoký růst cen ropy a zemního plynu. Ke snížení výkonnosti průmyslu v 

důsledku cenového skoku však nedošlo. S růstem hrubého domácího produktu byly spojeny 

značné strukturální změny – skutečnost, že se méně spotřebovalo, než bylo vytvořeno zdrojů, 

představuje klíčový faktor jeho výrazného růstu. Na meziroční zvýšení hrubého domácího 

produktu měl největší vliv čistý vývoz způsobený expanzí zahraničního obchodu a snížením 

dovozu. Čistý vývoz se na přírůstku HDP podílel téměř třemi čtvrtinami.  
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Příznivá situace přetrvávala i v roce 2006, kdy hodnota hrubého domácího produktu 

dosáhla meziročního růstu 6,1 %. Hlavním zdrojem hospodářského růstu se nově stala domácí 

poptávka (tvorba hrubého kapitálu a konečná spotřeba). Důležitý podíl má na dobrém 

výsledku průmyslová a stavební výroba. Průmysl zrychlil růst produkce na 9,7 % (proti 6,7% 

v roce 2005) a překonal dosud rekordní nárůst z roku 2004 (9,6 %). Rozhodující vliv měl 

vstup zahraničních investorů a náběh nových výrobních kapacit, zejména automobilového, 

elektronického a počítačového průmyslu. Hlavními faktory rozvoje stavební výroby (růst 

6,6%) byly významné investiční akce v dopravní infrastruktuře a rozsáhlé developerské 

projekty zaměřené především na výstavbu administrativních a multifunkčních center. V 

zahraničním obchodě vzrostl vývoz i dovoz zboží (v běžných cenách) shodně o 14,7 % a 

saldo obchodní bilance dosáhlo přebytku 44,4 mld. Kč (v předchozím roce 38,6 mld. Kč). 

Úspěšně se rozvíjela obchodní výměna se zeměmi EU, které se na obratu podílely více než ze 

tří čtvrtin. Hospodářský vývoj byl doprovázen zlepšením situace na trhu práce, které se 

promítlo do růstu příjmů domácností, a tím i jejich spotřeby a životní úrovně. V odvětví 

obchodu vzrostly tržby z prodeje zboží a služeb meziročně o 5,8 %. Česká republika se           

v současné době řadí mezi státy Evropské unie s nejrychleji rostoucí ekonomikou. [7] 

 

V současné době se české hospodářství nachází v růstové fázi ekonomického cyklu. 

Ministerstvo financí České republiky očekává růst i v příštích letech. Výhled hospodářského 

růstu je velmi závislý na stupni ekonomického oživení v Evropské unii. Růst produktivity 

práce podpořený investicemi do lidských zdrojů a celoživotního učení představuje, pokud 

bude zachován v dosavadní míře, možnost snížení rozdílu ekonomické výkonnosti mezi 

Českou republikou a zeměmi Evropské unie. Růst produktivity práce je však stále výrazně 

pomalejší než v ostatních přistupujících zemích, jako v Polsku nebo v Maďarsku. Důležité 

jsou pro firmu trendy hospodářského růstu, kdy významný podíl na dobrém výsledku měla 

právě průmyslová a stavební výroba. Tato skutečnost se pozitivně promítla do výše a 

struktury poptávek po sortimentu výrobků, které analyzovaná firma dodává. 

 

 Z hlediska vnějšího prostředí můžeme předpokládat pokračování dynamického růstu 

světové ekonomiky. Ke globální dynamice budou stále výrazně přispívat asijské ekonomiky, 

zejména Čína a Indie, naproti tomu se sníží dynamika růstu USA. Růst v eurozóně, který v 

roce 2006 dosáhl nejvyšších hodnot od roku 2000, by se v roce 2007 měl rovněž mírně 

zvolnit. Vnější prostředí by tedy mělo nadále pozitivně působit na makroekonomický vývoj v 
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České republice. Příznivý vývoj výběru daňových příjmů společně s úsporami ve výdajích 

byly hlavní příčinou dobrých výsledků hospodaření veřejných rozpočtů v letech 2004 a 2005. 

I přes využívání jednorázových příjmů se však udržuje relativně vysoké tempo růstu vládního 

dluhu. Struktura výdajů zůstává bez zásadnějších změn a nadále je zatížena vysokým podílem 

sociálních mandatorních výdajů. Výdaje veřejných rozpočtů budou navíc od roku 2007 

zatíženy nově přijatými zákony. [8] 

 

Měnová politika České národní banky je založena na režimu cílování inflace. Od ledna 

2006 je inflační cíl definován jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši      

3 %. Česká národní banka se zavázala, že bude usilovat, aby se skutečná míra inflace 

neodchýlila od stanovené cílové hodnoty o více než 1 procentní bod na obě strany. Tento cíl 

by měl setrvat v platnosti až do okamžiku přistoupení České republiky k eurozóně. Měnová 

politika České národní banky brání vzniku poptávkových inflačních tlaků a přispívá tak k 

udržení meziročního růstu indexu spotřebitelských cen pod inflačním cílem. Cílovaná míra 

inflace splňuje maastrichtské kritérium. Přestože výkon ekonomiky převyšuje podle odhadu 

České národní banky úroveň potenciálního, inflaci nezrychlujícího produktu, nebyly dosud 

zaznamenány zřetelné signály, že by v reálné ekonomice docházelo k vytváření silných tlaků 

na zrychlení inflace. U směnného kurzu k euru by měla pokračovat dlouhodobá tendence k 

nominálnímu i reálnému zhodnocení. [7] 

 

Česká národní banka během prvního čtvrtletí 2007 své klíčové úrokové sazby 

nezměnila. S platností od 29.09.2006 je limitní 2T repo sazba nastavena na 2,5 %, lombardní 

sazba na 3,5 % a diskontní sazba na 1,5 %. Tržní úrokové sazby se vyvíjely bez zřetelného 

trendu. Během ledna postupně mírně rostly, od počátku února naopak spíše klesaly zhruba ve 

stejném rozsahu a v polovině března se opět mírně zvýšily. 

 

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 hodnoty 28,04 

CZK/EUR a meziročně posílil o 2,0 %. Mírný posilující trend české koruny, patrný ještě v 

průběhu předchozího roku, se v prvním čtvrtletí 2007 zastavil. Kurz koruny vůči americkému 

dolaru dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 průměrné hodnoty 21,39 CZK/USD a meziročně posílil 

o 10,1 %. Posilující trend české koruny z minulého roku tak nadále pokračoval. [7] 
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Spotřebitelská poptávka sice v průběhu roku 2006 pokračovala v růstu, z vývoje 

spotřebitelských cen však zatím nebylo možné identifikovat plošné tlaky na růst cen. 

Z pohledu mezinárodního srovnání se v prvním čtvrtletí 2007 meziroční spotřebitelská inflace 

v České republice nadále pohybovala pod úrovní inflace dosažené v zemích Evropské unie, 

kde meziroční inflace dosáhla 2,2 %. Nastavení reálných měnových podmínek úrokové i 

kurzové složky lze podle České národní banky charakterizovat jako zhruba neutrální. 

Pokračující pokles růstu světových cen energetických surovin vytvářel i na počátku roku 2007 

podmínky pro oslabování vnějších nákladových tlaků v celé Evropské unii. Zároveň však 

v České republice zrychlil růst cen některých dalších dovážených vstupů a také ceny 

významných vstupů domácího původu, zejména elektrické energie, rostly poměrně rychle. [7] 

 

Shrnutí: 

 
• Míra hospodářského růstu za rok 2006 činila 6,1 %, tuto lze s ohledem na současný 

vývoj považovat za velmi dobrou. Růst je tažen především vývozem. 

• Jak úroková míra, tak inflace dosahují v posledních letech v České republice nízkých 

hodnot. Tento příznivý trend lze očekávat i do budoucna. 

• Určitý pozitivní trend je možno spatřovat v posilování kurzu české koruny vůči euru 

• Míra nezaměstnanosti v České republice se pohybuje mezi 7 a 8 % 

• Obchodní bilance ČR za rok 2006 skončila přebytkem 44,4 mld. Kč. Znepokojujícím 

faktorem zůstává vysoká zadluženost. 

• Analyzovaná firma operuje převážně na českém trhu, který je součástí trhu Evropské 

unie, nejsou tedy překážky při importu. 

• Vývoj cen vstupů se promítá do nákladů analyzované firmy. 

 

 Je zřejmé, že výše uvedené faktory mohou usnadnit dosahování strategických cílů 

analyzované firmy. Celková poptávka po nabízeném zboží firmy se neustále zvyšuje. 

V posledním roce se zvyšuje také zahraniční poptávka ze zemí střední a východní Evropy. 

 

3.3.1.2    Ekologické faktory 

 
 Ekologické faktory mohou pro firmu představovat nejen hrozby, ale také příležitosti. 

Významně ovlivňují výrobní technologie dodavatelů analyzované firmy a rozmísťování jejich 
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výrobních jednotek. Lze říci, že především vlivem ekologických faktorů a vyčerpáváním 

dosavadních přírodních zdrojů, byl v poslední době vyvinut efektivní tlak na racionalizaci 

spotřeby energie a využívání přírodních zdrojů. 

 

 Všichni z dodavatelů již mají certifikován systém řízení ochrany životního prostředí a 

jakosti. Představuje soubor pravidel a procedur jak používat systémy garantující dodržování 

vysokých standardů kvality ve výrobních i nevýrobních firmách. Systém řízení ochrany 

životního prostředí dle mezinárodního standardu ISO 14001 a systém řízení jakosti dle ISO 

9001 certifikuje v České republice například Lloyd´s Register Quality Assurance. 

Zodpovědný vztah k životnímu prostředí je prioritou nejen dodavatelů, ale také analyzované 

firmy. 

 

 Shrnutí: 

 
• Vzrůstající vliv ekologických faktorů na výrobní technologie 

• Tlak na zavádění systémů ochrany životního prostředí a jakosti 

• Tlak na dodržování vysokých standardů kvality 

 

3.3.1.3    Sociální a demografické faktory 

 
 Ze sociálních a demografických faktorů sehrává důležitou roli zejména společensko-

politický systém a klima ve společnosti, hodnotové stupnice lidí, životní styl a životní úroveň, 

kvalifikační struktura populace a její zdravotní stav a struktura. 

 

V demografické struktuře obyvatelstva České republiky se stejně jako v zemích 

západní Evropy projevuje negativní tendence stárnutí populace, tj. snižování podílu 

nejmladších věkových skupin vlivem klesající míry porodnosti a rostoucí počet seniorů v 

důsledku prodlužování střední délky života. Je nutné mimo jiné zlepšit podmínky pro sladění 

rodinného a pracovního života. Současně je však třeba konstatovat, že stávající demografická 

struktura je z ekonomického pohledu pravděpodobně nejpříznivější v celé historii doložené 

demografickými údaji, protože v současnosti se v produktivním věku nacházejí silné 

demografické ročníky dvou populačních vln (50. a 70. léta). V první dekádě 21. století bude 

postupně docházet ke změně v demografické struktuře populace. Silné populační ročníky z 
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50. let se začnou posouvat do postproduktivního věku a od druhé dekády bude pracovní 

potenciál populace slábnout. Již nyní však rychle roste podíl osob v předdůchodovém věku, 

což vyvolává nutnost rozvoje celoživotního učení a vzdělávání starší generace, aby byl 

udržen její pracovní potenciál. Perspektiva poklesu počtu dvacetiletých během příštích 

dvaceti let na polovinu je zcela reálným výhledem. Ačkoli se jedná o věkovou skupinu 

nejvíce vystavenou riziku nezaměstnanosti, bude s úbytkem absolutního počtu mladých lidí 

spjata i menší možnost výběru například jedinců schopných absolvovat vysokoškolské 

studium a vykonávat náročná povolání. Jako možné řešení stárnutí populace a poklesu podílu 

ekonomicky aktivních osob se nabízí úprava důchodového systému včetně pokračování v 

postupném zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod s ohledem na 

prodlužování střední délky života. Dalším možným krokem bude využití pracovního 

potenciálu imigrantů. Česká republika je už nyní cílovou zemí mnoha imigrantů převážně z 

východu. Můžeme očekávat ještě další zesílení imigrace. [9] 

 

Současná kvalifikační struktura populace v České republice se vyznačuje vysokým 

podílem osob se středním vzděláním a nízkým podílem osob s vyšším a základním vzděláním. 

Pozitivním trendem je snižování podílu obyvatel se základním a středním vzděláním bez 

maturity (odborné školy, odborná učiliště), a růst podílu obyvatel se středním vzděláním s 

maturitou (SOU, SOŠ, gymnázia) a s vysokoškolským vzděláním. Z výše uvedeného vyplývá 

nutnost dalšího rozšíření přístupu všech občanů ke vzdělávání, zejména pak rozšíření přístupu 

mladé generaci. [9] 

 

 V porovnání s vyspělými zeměmi nadále zůstává vysoký podíl zaměstnanosti v 

průmyslu, energetice a stavebnictví a nízký podíl zaměstnanosti v sektoru služeb. Terciální 

sektor je perspektivním sektorem pro absorpci pracovních sil zejména v odvětvích jako jsou 

strategické služby, informační technologie, e-business aj. Dochází k růstu poptávky po těchto 

službách a ke zvýšení podílu zaměstnanosti v sektoru služeb. Zaměstnatelnost propuštěných 

pracovníků bude záviset na absorpční kapacitě sektoru služeb, dalším rozvoji soukromého 

sektoru, zvláště malých a středních podniků, a na opatřeních politiky zaměstnanosti. Vývoj 

zaměstnanosti v České republice podle profesí v 90. letech jednoznačně ukazuje na zvyšující 

se potřebu osob s vysokou kvalifikací. Tomuto trendu je nutné přizpůsobit přípravu lidských 

zdrojů v České republice. [9] 
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Tempo růstu mezd se neustále zvyšuje, ale je značně diferencované. V 

podnikatelském sektoru roste reálná mzda rychleji než v sektoru nepodnikatelském. 

Významnou skutečností je, že na úrovni celé ekonomiky byl přírůstek reálné mzdy v zásadě v 

souladu se zvýšením úhrnné produktivity práce. Úroveň minimální mzdy nebyla v České 

republice po dlouho dobu valorizována. To vedlo k situaci, kdy sociální dávky, stanovené 

podle úrovně životního minima, byly vyšší než minimální mzda, což snížilo motivaci k práci 

u lidí s nízkou kvalifikací a s nízkými výdělky. Česká vláda následně zvýšila minimální mzdu 

a zavázala se zvyšovat a postupně upravovat minimální mzdu tak, aby se udržovala nad 

úrovní životního minima. [9] 

 

Průměrná míra nezaměstnanosti se za rok 2006 pohybovala mezi 7 a 8 % což 

představuje přibližně 400 tisíc nezaměstnaných osob. Bez intervence strukturálních fondů by 

byl růst nezaměstnanosti pravděpodobně vyšší. Vývoj zaměstnanosti může ovlivnit například 

tlak na zvyšování produktivity práce nebo daňové zatížení práce, k jehož snížení 

pravděpodobně v důsledku napjatosti státního rozpočtu nedojde. Počet a podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných (déle než 12 měsíců) se v posledních letech zvyšuje. Dlouhodobá 

nezaměstnanost je výrazně determinována dosaženým vzděláním. Tendence k dlouhodobé 

nezaměstnanosti narůstá u vyšších věkových kategorií a u občanů se změněnou pracovní 

schopností. Problémy mladých lidí na trhu práce vyplývají spíše z nedostatku praktických 

zkušeností. Toto riziko se vzrůstající úrovní dosaženého vzdělání klesá. V České republice 

existují značné rozdíly v nezaměstnanosti na úrovni regionů. Odlišný vývoj v období 

transformace byl dán rozdílností ve startovacích podmínkách v jednotlivých regionech. 

Vysoká míra nezaměstnanosti postihla zejména oblasti s vysokým podílem těžkého průmyslu 

– hornictví a hutnictví, nebo hospodářsky slabší regiony zaměřené zejména na zemědělství. 

Podle vzdělanostní struktury obyvatelstva převyšuje Jihomoravský kraj celorepublikový 

průměr podílem středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Úroveň koordinace 

politiky zaměstnanosti jak v národním, tak v krajském měřítku je nedostatečná. Analýza 

pohybů na nabídkové straně trhu práce ukazuje, že ve srovnání s členskými zeměmi EU je 

podíl osob opouštějících registr nezaměstnaných během prvních tří měsíců nezaměstnanosti 

poměrně nízký a příliv nezaměstnaných osob do dlouhodobé nezaměstnanosti poměrně 

vysoký. [9] 
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 Z pohledu analyzované firmy sociální faktory ovlivňují především podnikavost a 

pracovní motivaci. Vyšší vzdělání utváří postoje zaměstnanců k náplni práce, k délce 

pracovní doby, k sebevzdělávání. Mění také mobilitu pracovní síly a vyvolávají tlak na vyšší 

mzdy. Vzhledem ke zlepšování situace v ekonomice zaměstnanci předpokládají zlepšování 

své finanční situace. Zmenšila se také obava z nezaměstnanosti a vzrostl podíl těch, kteří mají 

v úmyslu spořit. 

 

 Shrnutí: 

 
• Stárnutí populace (nízká porodnost) 

• Je možno vysledovat některé změny životního stylu, preference pohodlí, rychlých a 

kvalitních služeb, rostoucí procento využívání internetových služeb, rostoucí nároky 

na snadnou údržbu zakoupených výrobků 

• Životní úroveň obyvatelstva ze statistického hlediska roste, rozdělení příjmů je však 

nerovnoměrné. 

• Roste procento vysokoškolsky vzdělaných osob, stále větší část ekonomiky se 

soustředí na oblast služeb, klesá procento výroby. 

 

 

3.3.1.4    Technologické faktory 

 
Analyzovaná firma dováží zboží od výrobců – zahraničních dodavatelů, kteří v rámci 

svých strategií předvídají budoucí pravděpodobnostní vlivy na stav okolí a na konkurenční 

pozice. Investování do technického rozvoje se pro ně stalo nezbytností i když zahrnuje mnoho 

rizik. 

 

V rámci tzv. Lisabonské strategie3 se členské státy Evropské unie zavázaly vynakládat 

v roce 2010 na podporu výzkumu a vývoje v průměru 3 % hrubého domácího produktu, z 

toho 2 % ze soukromých zdrojů. I přes současné úsilí o snížení schodku veřejných rozpočtů 

                                            
3  Lisabonská strategie byla přijatá v březnu 2000 a definuje strategický cíl Evropské unie a cestu k jeho 

naplnění pro období do roku 2010. Cílem je “stát se nejvíce konkurenceschopnou a nejvíce dynamickou 
znalostní ekonomikou světa, která bude schopna dosáhnout udržitelného ekonomického rozvoje s vyšším 
počtem a lepší kvalitou pracovních míst a zároveň vyšší sociální soudržností”. 
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se Česká republika hlásí k výše uvedené strategii. Mezi dlouhodobé základní směry výzkumu 

patří také materiálový výzkum na kterém se analyzovaná firma bude podílet. 

 

 Shrnutí: 

 
• Vývoj v oblasti kompenzačních prvků a uložení potrubí je celosvětově pozvolný, 

technologie vykazují přiměřenou míru morálního zastarání, nedochází k výrazným 

skokům ve vývoji. 

 

• Je možno se účastnit podpůrných programů Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky nebo Evropské unie, v jejichž rámci je možno získat nejen poradenství, ale 

po splnění předepsaných podmínek i část potřebných finančních prostředků na vlastní 

výzkum a vývoj. 

 
 

3.3.1.5    Politické a legislativní faktory 

 
 Především stabilita zahraniční a národní politické situace a členství země v Evropské 

unii představují pro firmu významné příležitosti. 

 

 Stát ovlivňuje fungování ekonomiky prostřednictvím daňových zákonů, 

protimonopolních zákonů, cenovou politikou, ochranou životního prostředí a mnoha dalšími 

činnostmi, zaměřenými na ochranu lidí, ochranu životního prostředí a ochranu domácích 

podnikatelských subjektů. Ve vymezených oblastech stát kontroluje fungování trhů regulací 

cen, činností Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo Státní obchodní inspekcí. 

 

Vláda se rozhodla podpořit růst výdajů na výzkum a vývoj ze soukromých zdrojů 

zavedením nové formy nepřímé daňové podpory. S účinností od 1. ledna 2005 je možné 

uplatnit v České republice odčitatelnou položku na výzkum a vývoj4. 

 

 

 

                                            
4  § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Od základu daně z příjmů mohou poplatníci daně z příjmu fyzických a právnických 

osob5 odečíst 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají 

podobu experimentálních či teoretických prací, projektových či konstrukčních prací, výpočtů, 

návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na 

certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. 

 

Zavedení nové formy nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje má za cíl podpořit 

konkurenceschopnost ekonomiky České republiky. V současnosti výdaje na výzkum a vývoj 

ze soukromých zdrojů dosahují přibližně 0,8 % hrubého domácího produktu. 

 

Platné novely obchodního zákoníku a občanského soudního řádu mají zase za cíl 

především zkvalitnit organizaci obchodního rejstříku. Od 1.1.2007 vešel v účinnost nový 

zákoník práce, který spolu s novým zákonem o nemocenském pojištění, zákonem o úrazovém 

pojištění a změnami v oblasti sociálních dávek znamená největší změnu celého systému od 

roku 1990. Od 1. července 2007 nabude účinnosti nový úpadkový zákon, který upevní 

postavení věřitelů, omezí zájem na prodlužování bankrotů a umožní pokračovat 

životaschopným částem firem. 

 
V návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, 

Strategie regionálního rozvoje, Strategie udržitelného rozvoje, Národní inovační politika) 

vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro období let 2007 – 2013 Operační 

program Podnikání a inovace, který je hlavním programovým dokumentem realizace politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace 

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období let 2007 – 2013 schválené 

usnesením vlády České republiky č. 392/2006 Sb. Tento program navazuje na Operační 

program Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské 

unie pro zkrácené období let 2004 – 2006. České podnikatelské subjekty i nadále zaostávají     

z hlediska své kvality, vybavenosti, efektivity či inovativnosti za zeměmi Evropské unie.  

                                            
5  § 2 / § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Operační program Podnikání a inovace je proto orientován právě na odstranění či 

eliminaci naznačených problémů a nedostatků. Jeho globálním cílem je zvýšení 

konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti 

České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po 

výsledcích výzkumu a vývoje a komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Pomocí kapacit 

pro zavádění nových technologií včetně nových informačních a komunikačních technologií 

tak podporují podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech. [10] 

 

 Existence zákonů, právních norem a vyhlášek vymezuje analyzované firmě prostor 

pro podnikání. Analyzovaná firma nemá bezprostřední možnost aktivně stav tohoto okolí 

ovlivňovat, svým rozhodováním se však snaží na ně aktivně reagovat. 

 

 Shrnutí: 

 
• Politická stabilita trhu, na kterém firma vyvíjí svoji činnost, je dobrá, resp. s nízkou 

pravděpodobností možných výraznějších změn. 

• Daňové zvýhodnění výdajů vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje 

• Nové zákony, právní normy a vyhlášky vymezují prostor pro podnikání 

• Možnosti zapojení se do programu Podnikání a inovace 

 

3.3.2    Analýza oborového okolí 

 
 Oborové okolí firmy je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a 

zákazníky. Strategie a cíle firmy jsou silně ovlivňovány atraktivností oboru, v němž firma 

působí, a jeho strategickou situací jako celku. [3] 

 

 Velmi užitečným a často používaným nástrojem analýzy oborového okolí firmy je 

Porterův model konkurenčního prostředí. 

 

 Tento model jsem si zvolil jako nástroj analýzy oborového okolí analyzované firmy. 

Model vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy působící v určitém odvětví, resp. 

na určitém trhu, je určována působením pěti základních činitelů. 
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• Vyjednávací síla zákazníků 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

• Hrozba vstupu nových konkurentů 

• Hrozba substitutů 

• Rivalita firem působících na daném trhu 

 

3.3.2.1    Zákazníci 

 
 Analýzu sektoru zákazníků musíme zaměřit především na identifikaci kupujících a 

rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat, demografické faktory, které 

by mohly vytvářet změny v určitých kategoriích zákazníků a geografické rozmístění trhů. 

 Z pohledu identifikace kupujících, tvoří první segment průmyslové firmy z oblasti 

klasické a jaderné energetiky, teplárenství, petrochemie, chemického a potravinářského 

průmyslu, které výrobky použijí pro vlastní průmyslové provozy. Některé z těchto firem byly 

částečně nebo zcela prodány zahraničním vlastníkům, pro jiné byl vytvořen restrukturalizační 

program. U této skupiny je patrná horší platební morálku než u ostatních segmentů. Druhý 

segment tvoří dodavatelé investičních celků pro první segment. Tyto firmy mají většinou 

dobrou platební morálku, ale množství a četnost poptávaných kompenzačních prvků a uložení 

potrubí je nižší než u prvního segmentu. Třetí segment tvoří samostatné projektové 

kanceláře, které vystupují v roli obchodních firem nebo zprostředkovatelů. Také pro tento 

segment platí obdobná charakteristika jako pro předchozí druhý segment. 

 

Demografické faktory nemají významný vliv na změnu požadavků a chování 

zákazníků analyzované firmy. Geograficky se jedná především o zákazníky z celé České 

republiky. Na českém trhu zaujímá firma významné postavení. Některé zakázky jsou 

sjednávány přímo u zákazníků nebo na provozovnách analyzované firmy. Na webových 

stránkách jsou k dispozici katalogy produktů a poptávkové formuláře. 

 

 Zákazníci očekávají výrobky vysoké kvality a v dohodnutých termínech. Jsou však 

citliví na cenu a termín dodávek. Významným nástrojem ve styku se zákazníky je internet. 

Vůči analyzované firmě mají silnou pozici především firmy realizující velké zakázky a firmy 

s významným postavením v průmyslu. Zákazník může celkem snadno přejít ke konkurenci, 

proto analyzovaná firma nedodává pouze požadované zboží bez návrhu řešení. Konečné 
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aplikace kompenzačních prvků a uložení potrubí v potrubních systémech se snaží vždy 

kontrolovat. Zákazníci často minimalizují svoje náklady a rozložení rizik což se promítá do 

zadání jednotlivých obchodních případů. Většinou má zákazník předem k dispozici potřebné 

tržní informace konkurence, které zjistil z internetu nebo v rámci zadání výběrových řízení. 

Proto se analyzovaná firma snaží přesvědčit zákazníka především kvalitou a spolehlivostí 

navrhovaného řešení. Za narůstající rizikový faktor mohu označit také zkracující se dodací 

podmínky, které odběratelé v poptávkách požadují a samotnou solventnost odběratelů. 

 

3.3.2.2    Dodavatelé 

 
 Nejvýznamnějším dodavatelem je španělská firma MACOGA S.A., která se už od 

svého vzniku zabývá výrobou vlnovcových kompenzátorů. Dlouholeté zkušenosti a know-

how ve spojení s nejnovějšími technologiemi a výpočetní technikou řadí firmu k předním 

výrobcům vlnovcových kompenzátorů na světě. Filosofie firmy „totální kvality“ přesvědčila 

odběratele v Evropě, Asii, Austrálii i v Americe o vysoké kvalitě a bezpečnosti výrobků od 

návrhu až po finální produkt. Nadstandardní obchodní vztahy s dodavatelem vytváří dobré 

podmínky při prosazování výrobků u složitých obchodních případů. 

 

 Firma Dieter A. Roth patří od svého vzniku v roce 1979 k uznávaným dodavatelům 

vysocekvalitních pružných spojení pro potrubní systémy jak v rámci Německa tak na 

mezinárodních trzích. Mezi nosné prvky jejich širokého dodavatelského programu patří 

vlnovcové tlakové hadice a tkaninové kompenzátory. Vysoká kvalita produktů ve spojení        

s příznivými cenami a širokým záběrem služeb, řadí firmu k předním výrobcům uvedených 

komodit. Výrobky, které analyzovaná firma poptává jsou vysoce diferencované. Mají 

speciální vlastnosti a kvalita provedení garantovaná dodavatelem je pro firmu velmi důležitá. 

 

 Firma Infraestructuras y Elastomeros S.A. (IESA), dnes už patřící pod koncern 

Trelleborg, je dlouholetým producentem gumárenských průmyslových výrobků. Více jak 30 

let vývoje a výroby nejvhodnějších materiálů a technologií řadí dnes firmu Trelleborg IESA 

mezi přední výrobce na mezinárodním trhu. Mezi dovážené prvky s uplatněním v energetice a 

potrubních systémech patří hlavně gumové kompenzátory a PTFE kluzné uložení. 
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 Firma PIHASA S.A. je výrobcem s více jak 25-letými zkušenostmi ve výrobě 

potrubních uložení a pružinových závěsů s použitím v klasických a jaderných elektrárnách, 

petrochemických rafinériích, ale i v oblasti papírenského a potravinářského průmyslu. Firma 

nabízí produkty ve spojení s návrhy řešení, což výrazně přispívá také k rostoucímu objemu 

zrealizovaných zakázek. 

 
 Analyzovaná firma má sjednáno výhradní zastoupení výše uvedených dodavatelů na 

území České republiky. Na těchto dodavatelech je zcela závislá. 

 

3.3.2.3    Konkurence 

 
 Současná pozice analyzované firmy je vůči českým konkurentům silná. Především 

úspěšná řešení konkrétních technických případů již ve fázi projektování a nabídka širokého 

výběru standardního i nestandardního zboží umožnily analyzované firmě si vybudovat toto 

postavení. 

 
 Z hlediska výroby kompenzačních prvků nebo uložení potrubí jsou požadavky na 

kvalitní výrobní technologie vysoké. Zajištění certifikace je nezbytným předpokladem. 

Rovněž kvalifikovaní zaměstnanci hrají významnou roli v celém výrobním procesu. 

Zahraniční výrobní firmy mají významné výhody v důsledku svých zkušeností získaných 

jejich dlouhou existencí na trhu a přístupem k technologickému know-how. I přes nabídku 

standardních skupin výrobků jsou pro konkrétní technická řešení výrobky dosti 

diferencované. V některých případech je dokonce konečná úprava kompenzačních prvků nebo 

uložení potrubí prováděna analyzovanou firmou až při montáži u zákazníka. 

 
 Z hlediska dovozu kompenzačních prvků a uložení potrubí jsou zákazníci tohoto 

odvětví stále více konzervativnější a preferují spolupráci s certifikovanými a prověřenými 

obchodními partnery. Proto je obtížné pro nově založené firmy vstoupit na trh a nabízenými 

výrobky úspěšně konkurovat. Hlavní konkurence ze zemí Evropské unie navíc vyrábí velmi 

kvalitně. V rámci přímých dodávek do České republiky se ve snaze prosadit se na našem trhu 

mnohdy dostane na nižší cenu za nabízené výrobky než analyzovaná firma se standardní 

nabídkou. 
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 Hrozba konkurence tedy existuje. Ze strany velkých zahraničních výrobců, kteří se 

rozhodnou vstoupit na český trh ať už přímo nebo prostřednictvím spolupráce s tuzemskými 

firmami. Dále pak tuzemští výrobci s finančním zázemím a potřebným know-how, kteří by 

uvažovali o úplně nové výrobě v rámci své diverzifikace. Proto je důležité, aby analyzovaná 

firma situaci sledovala. Poskytování komplexního řešení technických případů musí být 

realizováno vždy v souladu s přáním zákazníka. Potom by zákazník neměl mít důvod             

k přechodu ke konkurenci. 

 

3.3.2.4    Substituty 

 
 Substituty ke kompenzačním prvkům a prvkům uložení potrubí vzhledem k 

fyzikálním vlastnostem materiálu prakticky neexistují. Hrozba substitutů je tak snížena na 

minimum. 

  

3.3.2.5    Rivalita firem působících na trhu 

 
 Na trhu v České republice působí několik technicky, personálně a kapitálově silných 

firem jejichž vzájemná rivalita je vysoká. Ve většině případů prodávají výrobky zahraničních 

dodavatelů z Evropské unie. V oblasti tuzemské výroby prvků uložení potrubí působí několik 

českých firem, které vzhledem k nízkým cenám, výhodnějším platebním podmínkám, rychlé a 

jednoduché komunikaci se zákazníkem můžeme považovat za konkurenci. Kvalitou a 

zvolenou technologií však zatím zdaleka nedosahují technické úrovně výrobků dodávaných 

analyzovanou firmou. 

  

3.3.3 Analýza vnitřního prostředí 

 
3.3.3.1    Technologie a výrobky 

 
 Firma se specializuje především na prodej níže uvedeného zboží: 

 
•  Vlnovcové kompenzátory 

•  Tkaninové kompenzátory 

•  Vlnovcové hadice z nerezové oceli 

•  Gumové kompenzátory 
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•  Kluzná uložení 

•  Prvky uložení potrubí 

 
 Kompenzátory jsou projektovány, vyráběny a testovány podle norem EJMA (sdružení 

výrobců vlnovcových kompenzátorů) a norem ASME (USA), oddíl VIII, závěry BB (tlaková 

potrubí, výměníky tepla, dilatační spojky). Pro speciální nebo úzce vymezené požadavky jsou 

kompenzátory projektovány, vyráběny a testovány podle předpisů AD MERKBLÄTTER, 

STOOMWEZEN a dalších. Všechny potrubní systémy, ve kterých se dopravují média              

s proměnlivou teplotou různou od teploty okolí, podléhají délkovým změnám (prodloužení, 

smrštění). Tyto dilatace mohou způsobit porušení potrubí, není-li jejich vyrovnání věnována 

patřičná pozornost. Totéž může nastat vlivem mechanického chvění, které se na potrubí 

přenáší od kompresorů, čerpadel, turbín a pístových motorů. Kompenzátory nabízejí 

optimální řešení těchto problémů. Jsou nejefektivnějším prvkem pro vyrovnání smrštění, 

prodloužení a vibrací v potrubním systému. Podstata kompenzátorů spočívá v pružnosti 

vlnovce, je výslednicí návrhu tvaru vlnovce a vlastností materiálu, použitého při výrobě. 

Výběr materiálu pro výrobu vlnovců je založen na vhodnosti pro zvlnění (tažnost materiálu), 

teplotní odolnosti, odolnosti proti korozi, odolnosti proti únavě a pružnosti v provozu. 

Základní pohyby pro jejichž kompenzaci jsou vlnovce navrhovány znázorňují obrázky 1, 2, 3. 

 
 Obrázek  1 : Osový pohyb vlnovce 

   ( prodloužení nebo smrštění přímého úseku potrubí ve směru jeho podélné osy ) 

 
 

   
 

 

 Zdroj:   Interní dokumenty analyzované firmy 
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 Obrázek  2 : Úhlová výchylka osy vlnovce 

   ( ohybová deformace původně přímé podélné osy vlnovce do kruhového oblouku ) 

 

   
  
 Zdroj:   Interní dokumenty analyzované firmy 

 

 

 

Obrázek  3 : Příčný pohyb vlnovce 

( radiální posun jednoho konce vlnovce vzhledem k druhému - posuzováno  

  opět vzhledem k podélné ose potrubí ) 

 

   
 
 
 Zdroj:   Interní dokumenty analyzované firmy 

 

 Tkaninové kompenzátory se používají pro plynná média uhelných, mazutových a 

plynových tepláren, odsiřovací systémy kouřových plynů, systémy odstraňování oxidů 

dusíku, spalovny odpadků, chemické závody, rafinérie, cementárny a vápenky, metalurgické 

závody apod. Tkaninové kompenzátory vyrovnávají expanzi převážně bez jakéhokoli 

namáhání systému, v němž jsou umístěny. 
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 Flexibilní spojení za použití vlnovcových hadic z nerezové oceli je významným a 

nezanedbatelným prvkem v potrubářské technologii. Hadice jsou univerzální, použitelné pro 

mnoho chemikálií, páru, vodu, olej, plyn, vakuum k zachycování pohybu při prodloužení 

materiálu, při zdvihových pohybech, k vyrovnání montážních nepřesností, jako hasicí hadice 

a plnící hadice pro cisterny apod. 

 
 Gumové kompenzátory jsou používány v průmyslových aplikacích, obytných 

budovách, energetických provozech, ve vytápěcích a klimatizačních systémech, sanitárních 

systémech apod. Gumové kompenzátory kompenzují tepelné dilatace potrubí. Redukují 

vibrace, snižují hlučnost a tlakové rázy na a nebo od připojených zařízení jako jsou motory, 

čerpadla, turbíny apod. Během let byla vytvořena rozsáhlá báze znalostí o různých druzích 

pryží, výchozích polymerů, materiálů a výztuží. Vzhledem k velkému výběru produkovaných 

materiálů mohou být vybrány ty nejvhodnější materiály pro téměř všechny aplikace. 

 
 Pryžové bloky s teflonovou vrstvou patří mezi nabízená kluzná uložení. Jsou určeny 

pro pohybující se zařízení s malou rychlostí pohybu. Například tepelné výměníky, aparáty a 

mostní konstrukce. Základní komponentou je pryžový blok s kovovou vnitřní výztuží 

opatřený na kluzných plochách teflonovým povlakem. Kluzné teflonové desky jsou určeny 

pro kompletaci ložiskových stojanů pro pohybující se zařízení s malou rychlostí pohybu. Jsou 

používány tam, kde se využije jejich dlouhodobě stabilní velmi nízký koeficient tření a to i za 

zhoršených provozních podmínek. Kluzné grafito-bronzové desky jsou určeny pro kompletaci 

ložiskových stojanů pro pohybující se zařízení s malou rychlostí pohybu, pracujících za 

vysokých teplot. Základní komponentou je voština vyráběná z bronzu a příměsí dalších 

kovových prvků (Pb, Zn …). Vkládané lubrikační elementy jsou z grafitu s obsahem malého 

množství kovů, oxidů kovů apod. 

 
Každá potrubní soustava musí být také opatřena dostatečným a řádně provedeným 

potrubním uložením (pevné body, závěsy, podpěrami apod.). Pro úspěšný návrh potrubních 

uložení a závěsů je základem, zejména u potrubí tepelně dilatujících, správná volba míst pro 

instalaci prvků uložení. 
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Dále musíme brát v úvahu: 

 
• Použité materiály a jejich vlastnosti (dovolené napětí, koeficienty teplotní roztažnosti). 

• Hmotnost (potrubí, média, příslušenství a izolace) 

• Provozní podmínky (teplota, tlak apod.) 

• Vnější zatížení větrem, zemětřesení, tlak, ráz ajiné. 

• Okrajové podmínky ve styku s okolím. 

 
 Výroba je základní činností dodavatelů analyzované firmy. Na její kvalitě, množství a 

nákladech závisí přežití nejen výrobních firem v roli dodavatelů, ale také samotné 

analyzované firmy. 

 
Dodavatelé analyzované firmy mají na své výrobky v rámci použitých 

technologických postupů vysoké požadavky. V rámci zavedených systémů řízení ochrany 

životního prostředí a jakosti mají všichni dodavatelé technologické postupy prověřeny a 

certifikovány. Dodavatelé také disponují dostatečným množstvím finančních prostředků na 

výzkum a vývoj. Tempo změn používaných technologií a výrobkových inovací je však 

v porovnání s jinými obory poměrně nízké. 

 
Samotný stav výrobních zařízení hraje významnou roli jak z hlediska samotné výroby, 

tak z hlediska dosažení odpovídající kvality prodávaného výrobku. Poruchy strojů ve výrobě 

by mohly mít vliv na omezení výroby a následné nesplnění termínů dodávek analyzované 

firmě. V rámci zavedených systémů řízení mají všichni dodavatelé vypracovány odpovídající 

postupy preventivní údržby a obměny strojů včetně operativních opatření až na úroveň 

jednotlivých provozů. 

 
Ceny surovin jsou jedním z důležitých rizik, mají tendenci kolísat, jsou ovlivněny 

inflací, dostupnosti materiálu apod. Všichni dodavatelé mají organizován systém zásobování, 

schválenu koncepci skladování, úspor surovin a energií a v některých případech vytvořeny 

dokonce strategické zásoby. Při růstu cen surovin, materiálu nebo polotovarů dodavatelé 

nepromítají okamžitě tento růst do konečné ceny výrobku. Snaha udržet ceny na optimální 

úrovni je pro dodavatele důležitá a připravované změny jsou předem konzultovány 

s analyzovanou firmou. Záruční a pozáruční servis je zajišťován výrobcem prostřednictvím 

analyzované firmy. 
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Poznatky vlastního technického pracoviště, které navrhuje umístění kompenzačních 

prvků a uložení potrubí v jednotlivých systémech využívají potom pracovníci analyzované 

firmy, kteří provádí úpravu a montáž přímo u zákazníka. Vyřešené problémy technickým 

pracovištěm začali využívat zahraniční dodavatelé jako podklad v rámci svých inovačních 

procesů. Na vývoji nových materiálů, výrobků a technologií se však analyzovaná firma přímo 

nepodílí. 

 
 3.3.3.2    Riziko neefektivních nebo nedostatečných procesů 

 
 V analyzované firmě jsou patrné procesy, které nevedou k dosažení stanovených cílů 

nebo cílů dosáhly, nicméně za vynaložení nadměrného objemu nákladů. Transakční chyby 

různé intenzity jsem identifikoval v celém procesu od prodeje, přes stanovení cen, 

dokumentaci, až po plnění zákazníkům. Pochybení v tomto řetězci může vést k finančním 

ztrátám, ztrátě klienta nebo dobrého jména analyzované firmy. 

 

 Analyzovaná firma sleduje své náklady a příjmy na obsluhu zákazníka na úrovni 

současného ekonomického systému, který poskytuje jen informace o příjmech a výdajích na 

již existující obchodní transakce. Nejsou vytvořena pevná pravidla, která definují obchodní 

procesy již ve fázi získávání a hledání nových zákazníků, není možné efektivně sledovat 

náklady na získání konkrétní zakázky v době, kdy se ještě o zakázku nejedná. Veškeré výdaje 

spojené s akvizicí jsou účtovány do fixních nákladů a poměrově rozpočítávány do budoucích 

zakázek. Uvedený způsob sledování nákladů vede k tomu, že analyzovaná firma není schopna 

segmentovat zákazníky podle jejich hodnoty na nejhodnotnější zákazníky a ztrátové 

zákazníky. U první skupiny zákazníků je vysoce efektivní se zaměřit na zamezení jejich 

úbytku a u druhé skupiny je žádoucí konverze těchto zákazníků na ziskové nebo vytváření 

takových podmínek, aby se stali ztrátovými zákazníky naší konkurence. 

 
Dalším významným rizikem je nedostatečná nebo v některých případech chybná 

dokumentace, například některé smlouvy nebo jejích dodatky. Snadno tak může docházet 

k nedorozuměním či sporům mezi zúčastněnými stranami.
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 3.3.3.3    Riziko selhání lidského faktoru 

 
 Při rozboru tohoto rizika jsem zjistil, že lidský faktor představuje zpravidla až 60 % 

podíl všech rizikových kategorií. Hlavním zdrojem selhání zaměstnanců bylo jejich přetížení 

a nedostatečně zřejmé úlohy v procesu. V menší míře potom jejich nekompetence. Především 

firemní kultura by měla vytvářet podmínky pro přípravu zaměstnanců na rizikové situace.  

 
Analyzovaná firma má vypracován pouze systém kvalifikace, školení a vzdělávání 

zaměstnanců. V oblasti výroby a aplikace kompenzačních prvků pořádá firma v součinnosti 

s dodavateli školení, která probíhají nejdříve v sídle konkrétního dodavatele v zahraničí a 

následně v České republice. V oblasti výroby a aplikace uložení potrubí se však uskutečnilo 

podobné školení pouze jednou a to z iniciativy zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že 

problematika uložení potrubí je významnou součástí obchodních případů měla by firma také 

v této oblasti posílit vzdělávání svých zaměstnanců. Nejen formou školení bezpečnosti práce. 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich profesní a sociální rozvoj má ve svých důsledcích 

vliv na snížení dopadů nejrůznějších rizik. 

 
Lidský faktor často působí jako spouštěcí mechanismus pro řetězovou reakci 

incidentů. Například užívání firemního internetu pro soukromé účely znamená ze 70 % ztrátu 

produktivity, z 20 % riziko ohrožení systémové bezpečnosti a dokonce 10 % ohrožení právní 

odpovědnosti. Významným pomocníkem při eliminaci těchto rizik může být kvalitní systém 

interních kontrol, ale především kvalitní personální práce se zaměstnanci. Je zřejmé, že 

kvalitní práce v této oblasti představuje pro každou firmu značný potenciál a příležitost růstu 

a konkurenční výhodu. 

 
 3.3.3.4    Systémové riziko 

 
Funkčnost používaných systémů, jejich vyspělost, dostatečná kapacita a zabezpečení 

nesmí brzdit rozvoj podnikatelské činnosti a zajištění kontinuity provozu analyzované firmy. 

Současný ekonomický systém analyzované firmy včetně informačních a komunikačních 

technologií má implementovány všechny základní bezpečnostní prvky. Důležité počítače jsou 

zajištěny před neoprávněným fyzickým přístupem a napojeny na záložní zdroje energie. 

Schválená přístupová práva specifikují oprávnění jednotlivých uživatelů, je vytvořena firemní 

politika správy hesel a kontroly. Firma využívá na všech přístupových bodech do internetu 
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routery, na kterých je vždy nastaven hardwarový firewall. Počítačové viry jsou v současnosti 

jedním z nejvíce častých bezpečnostních útoků na informační a komunikační technologie. 

Analyzovaná firma proto využívá multilicenci kvalitního a denně aktualizovaného 

antivirového produktu včetně zavedených tzv. rezidentních štítů. Zničení nebo poškození dat 

čelí analyzovaná firma pasivní obranou – zálohováním dat a jejich archivací naproti tomu 

riziku zneužití dat čelí dobrým zabezpečením systému – kvalitní bezpečnostní politikou. 

Jakékoliv přerušení plynulého chodu informačních a komunikačních technologií znamená pro 

analyzovanou firmu v současné době téměř okamžité přerušení tvorby výnosů a následné 

finanční ztráty. Firma je nedostupná pro své zákazníky a alternativní řešení prakticky 

neexistuje. 

 
3.3.3.5    Finanční riziko 

 
Firma jako účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví, účetními 

standardy pro podnikatele a vyhláškou 500/2002 Sb. pro podnikatele. Jako účetní jednotka 

účtuje o zásobách způsobem A a do vedlejších pořizovacích nákladů zahrnuje clo, dopravné, 

poštovné apod. U majetku nad 40.000,-Kč firma účtuje daňové odpisy rovnoměrně podle 

zařazení do odpisových skupin. U majetku do 40.000,-Kč, ale s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok, účtuje na třídu 0, účetní odpisy jsou stanoveny podle doby opotřebení. Majetek i 

zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. 

 
V prvních třech letech sledovaného období došlo ke snížení celkových aktiv a to 

především v oblasti oběžných aktiv. Nárůst celkových aktiv můžeme sledovat až v roce 2006. 

Oběžná aktiva tvoří více jak 90 % celkových aktiv analyzované firmy. Pohledávky tvoří v 

posledních třech letech pouze krátkodobé pohledávky, a to pohledávky z obchodních vztahů. 

Jejich podíl na oběžných aktivech se daří analyzované firmě snižovat. Další významnou 

položkou oběžných aktiv je krátkodobý finanční majetek, který je tvořen převážně peněžními 

prostředky na účtech a v pokladně. Zásoby tvoří převážně dovezené zboží, tj. hotové výrobky 

dodavatelů. Náklady příštích období v rámci časového rozlišení tvoří jen malou část 

celkových aktiv. 

 

V oblasti kapitálové struktury můžeme pozorovat výrazný pokles celkových pasiv 

roku 2003 oproti následujícímu období, když hodnota cizích zdrojů v roce 2003 převýšila 

hodnotu zdrojů vlastních. V dalších dvou letech tvořily cizí zdroje pouze necelou jednu 
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třetinu celkových pasiv. V roce 2006 můžeme pozorovat trend postupného dorovnávání 

poměru obou složek kapitálu. Základní kapitál je od roku 1995 stále tvořen 100 tis. Kč a 

zákonný rezervní fond má konstantní výši 10 tis. Kč. Vlastní kapitál tak tvoří především 

nerozdělený zisk minulých let. Cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky a to závazky z 

obchodních vztahů. Analyzovaná firma nemá dlouhodobé závazky ani nevyužívá bankovní 

úvěry a výpomoci. Výdaje příštích období v rámci časového rozlišení tvoří jen malou část 

celkových aktiv. Majetková a vlastnická struktura analyzované firmy je určitým postojem 

majitele k riziku. 

 
 Výnosy, náklady a hospodářský výsledek patří k nejdůležitějším charakteristikám 

hospodaření firmy. Vzhledem k tomu, že analyzovaná firma se zabývá především prodejem 

zboží od zahraničních výrobců, pochází rozhodující část tržeb z prodeje tohoto zboží. V 

prvních třech letech sledovaného období postupně docházelo vlivem změn v poptávce ke 

snižování tržeb, což se samozřejmě projevilo i do nákladů vynaložených na prodej zboží. 

Hospodářský výsledek ve sledovaném období byl vždy kladný a v roce 2006 je možno opět 

sledovat jeho vzestupný trend. Hospodářský výsledek za účetní období přibližně kopíruje 

vývoj provozního hospodářského výsledku. V celém sledovaném období vykazuje kladné 

hodnoty. 

 
 Graf  3:   Vývoj hospodářského výsledku 
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Zdroj:   Zpracováno na základě ročních účetních závěrek a příloh za období 2003 – 2006. 
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 Finanční poměrové ukazatele mě umožnily získat rychlý obraz o základních 

finančních charakteristikách analyzované firmy. 

 

Ukazatele rentability zobrazují kombinovaný vliv ukazatelů zadluženosti, platební 

schopnosti a aktivity na výsledky analyzované firmy. Rentabilita obecně vyjadřuje poměr 

zisku k částce vloženého kapitálu. 

 

Nárůst hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu na bázi hospodářského 

výsledku po zdanění je patrný po dobu celého sledovaného období. Rentabilita vlastního 

kapitálu nám umožní hodnotit, zda tento kapitál přináší dostatečný výnos a zda se využívá       

s intenzitou odpovídající velikosti investičního rizika. Ukazatel rentability celkového kapitálu 

je ovlivněn podobně jako rentabilita vlastního kapitálu výší zisku. Tento ukazatel poměřuje 

zisk z celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Pro výpočet jsem 

opět použil zisk po zdanění. Vývoj ukazatele je podobný jako u rentability vlastního kapitálu. 

Obdobně se vyvíjí také ziskovost tržeb. 

 
 Graf  4:   Graf ukazatelů rentability 
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 Zdroj:   Zpracováno na základě ročních účetních závěrek a příloh za období 2003 – 2006. 
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Ukazatele aktivity, označované též jako ukazatele obratovosti nebo vázanosti kapitálu, měří 

jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více než je účelné, vznikají zbytečné 

náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich málo, přichází o tržby, které by firma mohla získat. 

Pomocí ukazatelů aktivity můžeme zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv                   

v přiměřeném poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám firmy. 

Jednotlivé ukazatele aktivity jsou součástí výsledků finanční analýzy uvedené v příloze 3. 

 
 Graf  5:   Graf ukazatelů aktivity 
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 Zdroj:   Zpracováno na základě ročních účetních závěrek a příloh za období 2003 – 2006. 

 

V roce 2004 došlo k výraznému prodloužení doby obratu zásob. Doba obratu zásob 

udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby, 

nebo do doby jejich prodeje. V roce 2006 se podařilo analyzované firmě zkrátit dobu obratu 

zásob o 36 dní. Podíl na tomto výsledku měl růst tržeb v uvedeném roce, ale také postup 

snižování zásob zboží. Průměrné inkasní období analyzované firmy se v roce 2006 

pohybovalo kolem hodnoty 41 dnů. Doba obratu závazků analyzované firmy se od roku 2004 

ustálila na velmi příznivé hodnotě 23 dnů. 

 

 Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Optimální 

finanční struktura je taková, při níž jsou náklady na její tvorbu minimální a finanční struktura 

přispívá k maximalizaci tržní hodnoty firmy. Jedním ze základních ukazatelů je celková 
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zadluženost, kterou vypočítáme jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Ukazatel 

někdy nazýváme ukazatelem věřitelského rizika, neboť zahrnuje do výpočtu celkové dluhy 

firmy a s jeho růstem roste riziko, že při platební neschopnosti věřitelé o svůj majetek přijdou. 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost firmy.  Míru celkové 

zadluženosti do hodnoty 0,30 považujeme za nízkou, 0,30 až 0,50 za průměrnou, 0,50 až 0,70 

za vysokou a nad 0,70 za rizikovou. Mezi mírou zadluženosti firmy a její platební schopností 

však neexistuje přímá úměra. Do platební neschopnosti se může firma dostat i když má podíl 

cizích zdrojů na celkových zdrojích výrazně nízký. Může to způsobit chybná obchodní 

politika a z ní vyplývající vysoké zásoby na skladě nebo prodej nesolventním zákazníkům a 

následné vymáhání pohledávek. Zadlužení firmy však nemůžeme při hodnocení chápat pouze 

jako ryze záporný faktor. Dočasný růst zadluženosti může vést ke zvýšení celkové rentability 

vložených prostředků. Z hlediska finanční samostatnosti činil v roce 2006 vlastní kapitál 58% 

celkových pasiv. Protože ukazatel finanční páky dosahoval ve sledovaném období úrovně 

vyšší než je doporučená hodnota (>1) je využití cizích zdrojů výhodné z hlediska rentability. 

 

 Ukazatele likvidity vycházejí ze schopnosti firmy hradit své krátkodobém závazky. 

Mají význam z hlediska krátkodobého pohledu na analyzovanou firmu, jsou měřítkem 

krátkodobého rizika. 

 
Ukazatel okamžité likvidity poměřující hladinu nejdostupnějších peněžních prostředků 

s krátkodobými závazky se pohyboval v mezích 0,54 – 1,12 což značí dostatek peněz pro 

úhradu okamžitě splatných závazků. Ukazatel nejlépe vypovídá o skutečné platební 

schopnosti analyzované firmy. Musí však brát strukturu krátkodobých závazků z pohledu 

jejich skutečné splatnosti. 

 
 Ukazatele pohotové likvidity poměřují pouze pohotová oběžná aktiva s krátkodobými 

závazky, přičemž do pohotových oběžných aktiv zahrnují pouze peněžní prostředky, 

obchodovatelné cenné papíry a pohledávky. Z pohledu věřitelů je výhodnější vyšší hodnota 

tohoto ukazatele. Z pohledu majitele analyzované firmy již méně, neboť vyšší hodnota 

ukazatele znamená vyšší objem pohotových peněžních prostředků, které by firma mohla 

využít produktivněji. Standardní hodnota tohoto ukazatele je 1, přičemž by jeho výsledek 

neměl pod tuto hodnotu klesnout. 
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 Ukazatele běžné likvidity poskytují důležitou informaci zejména krátkodobým 

věřitelům firmy o tom, do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice chráněný hodnotou 

majetku, neboť věřitelé vždy podstupují určité riziko, že jim nebudou závazky splaceny. Čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím obecně pravděpodobnější je zachování platební 

schopnosti firmy. Hodnotu ukazatele likvidity z roku 2003 můžeme považovat ještě za 

postačující. Standardní hodnota tohoto ukazatele je 2,5. U finančně zdravých firem tuto 

hodnotu předpokládáme ve výši 2 až 3. 

 
 Graf  6:   Graf ukazatelů likvidity 
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 Zdroj:   Zpracováno na základě ročních účetních závěrek a příloh za období 2003 – 2006. 

 
Shrnutí: 
 
Účetní osnova a jednotlivé postupy jsou rozpracovány na podmínky a potřeby firmy a 

zabezpečují požadovanou úplnost a průkaznost účetnictví. K zajištění jednotnosti ve 

výkaznictví vypracovává oddělení systémových služeb interní směrnice a pokyny. Jedná se 

zejména o účtový rozvrh na běžný rok, způsob oceňování zásob, odpisový plán, časové 

rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty, tvorbu a používání rezerv a opravných položek, 

inventarizace majetku a závazků, oběh účetních dokladů. 

 
Z hlediska majetkové struktury se hodnota celkových aktiv analyzované firmy              

v posledním roce sledovaného období zvýšila. Ke zvýšení došlo v souvislosti s růstem 
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oběžných aktiv, která tvoří více jak 90 % celkových aktiv, ale také technickým zhodnocením 

administrativního a technického vybavení a nákupem nových strojních zařízení. V oblasti 

kapitálové struktury můžeme pozorovat trend postupného dorovnávání poměru obou složek 

kapitálu. Hospodářský výsledek firmy vykazuje v celém sledovaném období kladné hodnoty. 

Došlo ke zlepšení rentability vlastního kapitálu v důsledku změny struktury finančních 

zdrojů. Ukazatele využití celkových aktiv nabývají v celém sledovaném období příznivých 

hodnot. Celková zadluženost dosahuje v posledním roce sledovaného období pouze 36 %. Při 

porovnání vypočtených hodnot ukazatelů likvidity s posledním rokem je zřejmý klesající 

trend. 

Souhrnný Altmanův index finančního zdraví6 představuje celkovou charakteristiku 

finančně ekonomické situace a výkonnosti analyzované firmy. Dobrou finanční situaci 

indikuje hodnota ukazatele větší než 2,99. Hodnota 5,84 v roce 2006 tedy potvrzuje, že se 

jedná o finančně silnou firmu s možností další dobré perspektivy. 

 
 Graf  7:   Vývoj hodnoty Altmanova indexu 
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 Zdroj:   Zpracováno na základě ročních účetních závěrek a příloh za období 2003 – 2006. 

                                            
6  Pro výpočet jsem použil variantu Altmanova indexu z roku 1983. 
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3.3.4 SWOT analýza 

 
 Podstatou SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které pro 

analyzovanou firmu přestavují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tyto klíčové 

faktory charakterizuji ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. Dvojí stránka mnohých rizik 

vede k poznatku, že existence rizika je pro analyzovanou firmu buď hrozbou nebo příležitostí. 

 

 

 

 Silné stránky 

 
•  Dobré postavení na trhu. 

• Široký sortiment zboží. 

• Výborné odborné znalosti. 

• Vysoká kvalita zboží. 

• Schopnost vlastních dodatečných úprav zboží. 

• Schopnost vyhovět individuálním potřebám zákazníka. 

• Vlastní projektové pracoviště, ve kterém vznikají návrhy úprav kompenzačních prvků 

a uložení potrubí. 

 

 

 Slabé stránky 

 
•  Narůstající operativní problémy. 

• Skladové zásoby. 

• Dlouhé dodací termíny. 

• Nesolventnost odběratelů > závazky vůči dodavatelům. 

• Pomalá odezva dodavatelů při řešení nestandardních zakázek. 

• Nedostatečný marketing. 

• Nedostatečný ekonomický systém. 
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 Příležitosti 

 
• Růst ekonomiky > rychlejší růst trhu. 

• Vstup na nové zahraniční trhy. 

• Vlastní výroba prvků uložení potrubí. 

• Využití finančních instrumentů k podpoře malého a středního podnikání. 

• Aktivní přístup k získávání nových zákazníků a odbytových teritorií. 

• Využití moderních technologií ke kontaktu se zákazníkem (internet). 

• Využití formy nepřímé daňové podpory pro výzkum a vývoj. 

 

 Hrozby 

 
• Vstup nových konkurentů (zahraničních výrobců). 

• Vstup nových tuzemských výrobců > nižší ceny. 

• Hlavním kritériem výběru se stává nejnižší cena. 

• Závislost na výrobcích svých dodavatelů. 

• Zakázky s krátkým termínem dodání a změny požadovaného zboží. 

• Levné výrobky některých kompenzačních prvků a uložení potrubí. 

 

 

3.4    Řízení a snižování rizika 

 
 3.4.1 Řízení rizika 

 
Management rizika jako souhrn činností, které jsou součástí systému řízení 

analyzovaná firma nemá zaveden. Náročná rozhodování přesto podléhají předem 

stanovenému programu, na kterém se podílí také osoby externí poradenské firmy. 

Analyzovaná firma nemá dopracován ucelený koncept řízení rizika. Důvodem může být 

personální kapacita, kterou je analyzovaná firma ochotna vyčlenit pro tuto činnost a dále 

náklady řízení rizika, které by mohly v určitých případech převýšit prospěch, který by z něj 

firma měla. 
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Z hlediska postoje analyzované firmy k riziku převládá averze k riziku na všech 

úrovních. Jednatel jako rozhodovatel se snaží vyhnout značně rizikovým variantám a 

vyhledává varianty řešení málo rizikové, které se značnou jistotou zaručují dosažení 

výsledků, jež jsou pro něj přijatelné. 

 

Při identifikaci a řízení rizik analyzovaná firma zvažuje vnitřní i vnější rizika. 

Z hlediska věcného členění rizik, věnuje pozornost níže uvedeným rizikům v následujícím 

pořadí: 

 

1. Obchodní rizika 

2. Technicko-technologická rizika 

3. Ekonomická rizika 

4. Finanční rizika 

5. Personální rizika 

6. Legislativní rizika 

7. Politická rizika 

 

Analyzovaná firma používá ke stanovení velikosti rizika také některé kvalitativní 

metody, kdy rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, jsou obodována stupnicí <1 až 10>, 

určena pravděpodobností <0;1> nebo ohodnocena slovně <malé, střední, velké> v rámci 

odborné diskuze mezi experty externí poradenské firmy a představiteli analyzované firmy. 

Úroveň je určována obvykle kvalifikovaným odhadem. Pro podporu stanovení velikosti rizika 

firma používá některé vlastní výpočty. 

 
Uplatnění počítačových programů při řízení rizika není zatím významné. Firma 

používá pouze programové produkty Microsoft Office. V rámci komplexního informačního 

systému, který je ve firmě zaváděn budou k dispozici nástroje, ve kterých je metodika a 

postup provádění analýzy rizik částečně zpracován. 

 
Organizační zabezpečení řízení rizika je realizováno prostřednictvím jednatele jako 

rozhodovatele. Podklady pro rozhodování však připravuje oddělení systémových služeb spolu 

s experty externí poradenské firmy. 
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V rámci tohoto oddělení jsou již částečně plněny níže uvedené úkoly. 

 

• Organizační úkoly 

  (vedení seznamu rizik, zpracování a údržba formulářů) 

• Operační úkoly 

  (vyhledávání a návrhy metod ochrany, organizace diskuzí) 

• Informační úkoly 

  (informace pro jednatele, zajištění informovanosti zúčastněných skupin) 

• Personální úkoly 

  (výchova a vzdělávání zaměstnanců, dohled nad plněním předpisů 

  o bezpečnosti práce a jiných dokumentů). 

• Finanční prevence rizik 

(rozpočty, pojišťování, informace o rizikových situacích, plánování finančních 

rezerv, kontrola pojištění, spolupráce s pojišťovacím makléřem). 

• Právní prevence rizik 

(hodnocení a revize smluvních dokumentů, sledování stížností reklamačních 

řízení, projednávání právních otázek a řešení sporů, marketing, public 

relations). 

 

 

 3.4.1.1    Cíle řízení rizika 

 
Cíle v oblasti řízení rizika jsou v souladu s těmi cíly, které si jednatel vytyčil v oblasti 

strategického řízení firmy. Jednatel analyzované firmy považuje za nejvýznamnější cíl 

zvyšování ekonomické prosperity a hodnoty firmy. Analyzovaná firma by se tak měla 

soustředit na snížení rizika v oblasti řízení finančních zdrojů, výběru vhodných metod 

zajištění obchodních kontraktů s obchodními partnery včetně zjišťování jejich solventnosti. 

Místo číselného řazení ohrožení podle tvrdosti bude pro analyzovanou firmu vhodnější seřadit 

rizika podle obecné klasifikace do skupin a označit je jako kritické, důležité a méně důležité. 

Úkolem pro analyzovanou firmu je změna rizikové pozice firmy přičemž výše uvedené 

rozdělení umožňuje soustředit se na vysoce pravděpodobná rizika hrozící vysokou ztrátou, 

případně směřující k ohrožení existence firmy. 
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Podle hodnocení významnosti jednotlivých cílů řízení rizika v analyzované firmě jsem 

tyto cíle seřadil následovně: 

 

1. Zvyšovat hodnotu firmy 

2. Zvyšovat ziskovost 

3. Redukovat nejistotu výnosů 

4. Redukovat nejistotu peněžních toků 

5. Ovlivňovat chování zaměstnanců 

6. Zajistit přežití firmy 

7. Jiné cíle firmy 

 

V rámci organizačního uspořádání hraje významnou roli oddělení systémových 

služeb, které však nemá vždy jasné odpovědnosti. Významně však podporuje komunikaci 

mezi útvary a pozitivně ovlivňuje tok informací v oblasti řízení rizik. Komplexní informační 

systém, který je ve firmě zaváděn by mohl významně posílit možnosti managementu při řízení 

rizik. 

  

 3.4.2 Metody snižování rizika 

 
V analyzované firmě jsem identifikoval jednotlivé procesy a setkal jsem se zde s níže 

uvedenými strategiemi: 

 

1.  ovládání rizik se soustředí u jedné osoby, která takový stav respektuje 

  a chová se s vědomím takové skutečnosti, nese náklady spojené s realizací 

   nebezpečí bez zřetele k tomu, kde byl jeho původ, 

2.  riziko řídí osoba, které nebezpečí hrozí, 

3.  riziko řídí osoba, u níž nebezpečí vzniká, 

4.  riziko řídí osoba, která je schopná je ovládat, bez zřetele k jeho dopadu 

 nebo původu, 

5.  riziko neřídí nikdo. 

 

 V analyzované firmě převládá strategie, kdy riziko řídí osoba, která je schopna je 

ovládat, bez zřetele k jeho dopadu nebo původu. Tato strategie má ovšem svoje omezení. Je 
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totiž potřeba zajistit součinnost všech subjektů, které se na vytváření pole nebezpečí podílejí. 

Vzniká-li pro analyzovanou firmu nebezpečí, musí ovládání následného rizika zajistit buď 

přímo nebo přenesením do závazkových vztahů se svým okolím. Při ovládání rizik 

kteroukoliv z uvedených výchozích strategií se uplatňují obecné nástroje, které musí 

představitelé firmy začít více používat. Jedná se o rizikové inženýrství, management rizika, 

management závazkových vztahů a pojištění. 

 

 Volba opatření proti riziku závisí na mnoha okolnostech, především na finančních a 

lidských zdrojích, které má analyzovaná firma k dispozici a dále na proveditelnosti opatření, 

jež nemusí být vždy úměrná objemu a kvalitě zdrojů. Mnohá rizika se prostě omezit nebo 

dokonce odstranit nedají. Existuje celá řada postupů, z nichž většina se dá přiřadit k některé 

ze čtyř strategií rozhodování o riziku. 

 

3.4.2.1    Převzetí rizika (retence rizika) 

 
 V tomto případě je jednatel analyzované firmy vždy srozuměn s náklady, které mohou 

vzniknout realizací nebezpečí. Následky realizace nebezpečí musí firma pokrýt z vlastních 

rezerv. Projevem této strategie je úplné převzetí rizika, kdy vědomě firma nečiní žádná 

opatření. Jednatel nesmí ale zapomenout, že eventuální realizace scénáře nebezpečí jej může 

stát částku, jejíž výši jako rozhodovatel nezná nebo dokonce nedokáže odhadnout. 

Analyzovaná firma si může tuto nulovou strategii dovolit za předpokladu dostatečných 

finančních rezerv nebo zdrojů, které budou úměrné tomuto riziku. 

 

 3.4.2.2    Ošetření rizika 

 
 Ošetření rizik může mít tři základní formy: prevenci, diverzifikaci a alokaci.  

 

Prevence již nyní hraje důležitou úlohu v postupech oddělení systémových služeb. 

Měla by být zaměřena především na nebezpečí, na škody a na pravděpodobnosti realizace 

nebezpečí. 
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Diverzifikace rizik je možná pouze u nesystematických rizik, kdy se riziko vztahuje 

pouze na jeden projekt a je na ostatních nezávislé. Náznaky různých forem diverzifikace jsou 

v analyzované firmě patrné u některých připravovaných projektů. 

 

Alokace rizik není přenesení rizik. V analyzované firmě často nastává situace, kdy se 

všechna rizika zakázky soustředí u vedoucího zakázky. Alokaci rizik by měla firma 

specifikovat ve smlouvách, tj. která smluvní strana ponese hmotné následky možné realizace 

nebezpečí souvisejících s danou zakázkou např. zpoždění nebo přerušení prací změnou 

zadání. 

 

3.4.2.3    Přenesení rizika 

 
Přenesení rizika na třetí firmu může mít několik variant, jejichž podstatou je vždy 

poskytnutí nějaké úplaty za převzetí rizika firmě, která je ochotna nebo má dokonce komerční 

zájem riziko převzít. Obecně jde o nějakou formu zálohování procesu třetí stranou. U 

analyzované firmy se jedná především o zálohování jednoduchými jistotami různého druhu 

(například pomoc zahraničních dodavatelů při realizaci nestandardních zakázek), přenesením 

rizika na pojistitele nebo zajištění rizika ručitelem. U jednorázových dlouhodobých projektů 

existuje možnost zálohování zástavním právem. Do uvedené strategie přenesení rizika 

můžeme zařadit také sdílení rizika se zahraničními dodavateli nebo s účastníky závazkových 

vztahů při větších projektech. Sdílení rizika je nutné definovat ve smlouvě. 

 

3.4.2.4    Eliminace rizika 

 
Eliminace rizika odmítnutím nebo ukončením zakázky z obavy před realizací scénářů 

nebezpečí je krajní strategií, kterou analyzovaná firmy v poslední době také využívá. I když 

se tato strategie zdá být bezriziková, zdaleka tomu tak není. Záleží totiž na tom, s jakou 

motivací a v jaké fázi se zakázka odmítne nebo ukončí. Jednatel jako rozhodovatel na sebe 

bere riziko neúčasti na riziku, které může vést k dlouhodobým hospodářským ztrátám 

v důsledku opuštění trhu. Pokud zakázka není ještě zahájena a odstoupilo se od ní ve stádiu 

zpracování poptávky, uplatní se riziko z neúčasti na zakázce. Uvedené riziko může mít 

mnoho tvarů počínaje přímým ekonomickým efektem, tj. ztrátou spekulativního rizika a 

konče ztrátou pověsti, image apod. Pokud se ukončí zakázka, která se už začala realizovat 
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(např. ukončením smlouvy), vzniká tím kromě skutečných nákladů spojených s ukončením 

zakázkového procesu, mnoho rizik pro rozhodovatele včetně rozhodovacích rizik. 

 

Shrnutí: 

 

 Základní doporučení s ohledem na vztahy jednotlivých nástrojů a tvrdost rizik7 je 

následující: 

 

• Rizikům, která jsou charakterizována vysokou tvrdostí a vysokou pravděpodobností je 

nejlepší se vyhnout nebo je redukovat. 

• Rizika, která jsou charakterizována vysokou pravděpodobností ztráty a jejich nízkou 

tvrdostí, se nejlépe řeší pomocí retence a redukce. 

• Rizika, která jsou charakterizována vysokou tvrdostí a nízkou pravděpodobností 

ztráty, jsou nejlépe řešena pomocí pojištění. 

• Rizika, která jsou charakterizována nízkou pravděpodobností a nízkou tvrdostí, jsou 

nejlépe řešena prostřednictvím retence. 

 

Řízené pohovory s vedením firmy ukázaly, že některé prvky řízení rizika se již staly 

součástí firemního řízení. Samotné postupy však provázejí níže uvedené nedostatky řídícího, 

organizačního i metodického charakteru. 

 

•  Chybějící adresné přiřazení rizik k příslušným procesům, aktivitám, pravidlům. 

•  Neefektivní způsob identifikace rizik a rizikových faktorů. 

•  Rizika jsou definována velmi obecně. 

•  Neefektivní způsob současného řízení – paralelní funkční struktura. 

•  Diskontinuita - formální a skutečný monitoring rizik. 

•  Nekvantifikované identifikátory rizikových faktorů. 

•  Nekvantifikovaný dopad rizika. 
 

                                            
7  Tvrdostí rizika rozumíme dopad ztráty v případě výskytu nepříznivé situace. 
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4 Návrhy a doporučení 
 

S ohledem na definované strategické cíle a kritické faktory úspěchu k nim se 

vztahující považuji současné výsledky analyzované firmy za velmi dobré. Pro zachování 

příznivé situace doporučuji učinit kroky níže specifikované. 

 

4.1    Ofenzivní řízení 

 
 Ofenzivní řízení navrhuji prosadit jako jeden z aktivních způsobů snížení rizika. 

Analyzovaná firma by měla více využívat svých konkurenčních výhod, preferencí a rozvoje 

silných stránek uvedených ve SWOT analýze. 

 

Firma by měla zvýšit podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech a udržovat 

přijatelný poměr krátkodobých závazků k oběžným aktivům a finančnímu majetku. S vyšší 

efektivností využívat celkového kapitálu a dlouhodobého hmotného majetku. Analyzovaná 

firma musí udržet co nejnižší stav pohledávek nebo si alespoň zachovávat takovou inkasní 

dobu, která je považována za standardní. Zachovat si co nejvyšší výnosnost celkového 

vloženého a vlastního kapitálu. Firma je likvidní, je tedy schopna dostát svým závazkům a lze 

ji z hlediska platební schopnosti považovat za bezpečnou. 

 

 Strategie diferenciace přináší rizika, kdy zákazníci ztrácejí zájem o diferencované 

zboží a služby a orientují se na levnější standard. Výborné znalosti problematiky 

kompenzačních prvků a uložení potrubí jako silná stránka firmy musí být zákazníkovi vždy 

prezentována spolu s výrobkem nejlépe jako konzultace obchodního případu. V rámci 

technických řešení firma může nabídnout některé kvalitnější upravené kompenzační prvky, 

které konkurence nemůže snadno napodobovat. Je však potřebné tuto výhodu zákazníkovi 

dostatečně prezentovat. Jako nepřiměřeně dlouhá se proto ukazuje odezva výrobců - 

dodavatelů analyzované firmy na tyto požadavky, což má za následek prodlužování doby pro 

zpracování nabídek. Firma má dobré znalosti českého trhu. Měla by však více cíleně 

informovat zákazníky o nabízených produktech. Podporou svých silných stránek by měla 

minimalizovat rizika, která na firmu působí. Dobré postavení na trhu podporovat 

marketingovými aktivitami. Neustále rozvíjet nabídku širokého sortimentu výrobků a služeb 

tak, aby byl zákazník uspokojen i v případech složitých technických řešení. Podpořit 
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nabídkový proces prezentací znalostí dané problematiky například formou předběžné 

technické zprávy k návrhu řešení. Firma by měla umět včas reagovat na změny svého 

vnitřního prostředí i svého vnějšího okolí. 

 

 Doporučení: 

 
• Doporučení k zachování příznivé finanční situace 

• Podpora strategie diferenciace prezentací konkrétních konkurenčních výhod 

• Větší rozvoj silných stránek firmy 

• Rychlejší reakce na změny vnitřního i vnějšího okolí 

 

Přínosy: 

 
• Tvorba hodnoty pro stakeholdery8 

• Předpokládané vyšší tržby 

• Zvýšení kvality rozhodování 

• Zvýšení rychlosti rozhodování 

 

4.2    Management rizika 

 
 Vzhledem k realizaci významných zakázek se v analyzované firmě v rámci nového 

systému řízení připravuje zavedení prvků projektového managementu, který by měl zajistit 

dodržování rozpočtu a termínů dodávek. Jednou z disciplín obecného projektového 

managementu je právě management rizika. Doposud jsou činnosti zaměřené na rozpoznávání 

a minimalizaci rizik pouze v rukou jednatele firmy jako rozhodovatele. V rámci oddělení 

systémových služeb navrhuji zavedení managementu rizika jako procesu, obsahujícího kromě 

činností souvisejících s analýzou rizika zejména rozhodování o riziku v rámci skupinového 

rozhodování. Východiskem rozhodování musí být informace o ohrožených segmentech (např. 

zakázky), o zdrojích nebezpečí a o scénářích nebezpečí, které rozhodovací tým získá ze 

závěrů analýzy rizika. 

                                            
8 Stakeholders – klíčové slovo pro firmu z hlediska společenské odpovědnosti. Tímto pojmem jsou 

označovány všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod firmy nebo jsou fungováním 
firmy ovlivněny. 
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 Implementace systému managementu rizika je implementace procesu, kterému musí 

analyzovaná firma věnovat dostatečnou pozornost a který nesmí prosazovat násilně. 

Předpokladem úspěšné implemetace je angažovanost nejen vedení firmy, ale celého okruhu 

pracovníků včetně externích expertů, kteří budou přizváni ke konzultacím. Analyzovaná 

firma je poměrně mladá a dynamická. Současná organizační struktura s prvky projektového 

řízení je vhodná pro implemetaci systému a proto doporučuji níže uvedený postup. 

 
 Tabulka  1 :   Postup implementace systému managementu rizika 

 
1041001 Definovat funkce, činnosti a odpovědnosti a ustanovit řídící a výkonné orgány 

- rozhodovatelé a vlastníci rizik 

- hlavní manažer rizika 

- výbor managementu rizika 

- útvar managementu rizika 

1041002 Postupně zaškolit okruh vedoucích pracovníků. 

1041003 Vytvořit skupinu externích expertů, kteří budou zváni ke konzultacím. 

1041004 Zahájit fungování procesu bez odkladů již v průběhu jeho výstavby 

(zpočátku pouze ve vybraných oblastech činnosti analyzované firmy), 

1041005 Postupně standardizovat procesy systému managementu rizika 

- využít postupů a systémů, které již ve firmě existují 

- odstraňovat duplicity formulářů a činností 

- budovat evidenci nebezpečí (karty v rámci informačního systému) 

- budovat mapy nebezpečí a rizik podle okolností pro jednotlivé projekty 

- odstraňovat plynule zbytečnou administrativu 

- zajistit komunikaci, monitorování a informace o realizovaných nebezpečích 

1041006 Zajistit mechanizmy včasného varování na všech stupních (informační povinnost). 

1041007 Pravidelně zaškolovat všechny zaměstnance. 

1041008 Zavést motivační odměny. 

1041009 Založit a soustavně sledovat rozpočet systému managementu rizika včetně peněžních 

toků. 

 

 Zdroj :   Vlastní zpracování z podkladů návrhu 
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 Implementace systému managementu rizika není jednorázovou záležitostí. Jednotlivé 

kroky se navzájem prolínají a na sebe navazují. Vzhledem k typu analyzované firmy, jejím 

finančním zdrojům a představám o řízení rizik bude zapotřebí věnovat vybudování systému 

období jednoho roku. Tato doba má význam nejen fyzikální, ale také fiskální. 

 

 Komunikace o nebezpečí a riziku musí splňovat několik důležitých znaků 

uvedených v tabulce  2. 

 
 Tabulka  2 :   Pravidla komunikace v systému managementu rizika 

 
1042001 Srozumitelnost jazyka 

(měli bychom dát přednost jednoduchým větám před složitými souvětími). 

1042002 Srozumitelnost obsahu 

(75 % obsahu – slovní výklad, 25 % obsahu – tabulky, grafy, odkazy na podklady). 

1042003 Konzistentnost s jinými údaji 

(pozor na dvojznačnost a rozporná sdělení; vždy uvádět datum a číslo verze dokumentu). 

1042004 Přiměřenost 

co do objemu informací. 

1042005 Standardizovaná forma zajišťující jednotnost výkladu dokumentů 

(formuláře, dotazníky, osnovy apod.). 

1042006 Transparentnost 

 

1042007 Dohledatelnost 

(číslovat dokumenty, doporučuji je zakládat dvojmo, podle obsahu a podle data). 

1042008 Sledovatelnost 

(hledání zatoulaných listin stojí mnoho času). 

 
 Zdroj :   Vlastní zpracování z podkladů návrhu 
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V průběhu užívání systému managementu rizika nelze zanedbat řadu činností 

zcela obdobných jako při užívání jiných nehmotných a hmotných systémů. 

 
 Tabulka  3 :   Činnosti spojené s užíváním systému managementu rizika 

 
1043001 Plynulé sledování a vyhodnocování systému a operativní opatření ke zvýšení jeho účinnosti

(např. zjednodušením, úpravou vnitřních i vnějších vztahů, úpravou hmotných prvků). 

1043002 Plánované opakované školení, instruktáže všech zaměstnanců a třetích osob, 

které jsou do systému managementu rizika nějak zapojeny. 

1043003 Plánovaná soustavná procesní kontrola, 

kdy kontrolujeme zejména průběh užívání systému s dopady na jeho výsledky. 

1043004 Plánovaná údržba, 

tj. běžné opravy chyb, změny dat, telekomunikačních spojení apod. 

1043005 Plánovaná kontrola nákladů 

na systém managementu rizika. 

1043006 Novelizace podle potřeby, 

tj. úpravy při změnách struktury nebo činnosti bez vlivu na celkovou koncepci systému. 

1043007 Generální oprava podle potřeby, tj. přestavba systému 

vyžádaná zásadními změnami ve firmě nebo v prostředí, ve kterém firma působí. 

 
 Zdroj :   Vlastní zpracování z podkladů návrhu 

 

Zatím neexistují žádné postupy pro certifikaci systémů managementu rizika obdobné 

takovým, jakými se ověřují systémy jakosti. Přesto doporučuji, aby si analyzovaná firma 

nechala navržený systém ještě komplexně posoudit nezávislou osobou, která nebude součástí 

analyzované firmy, nebude mít žádné střety zájmů a navíc rozumí problematice řízení rizika. 

 

 Ekonomický dosah se pro analyzovanou firmu nedá předem numericky odhadnout. 

Systematické řízení rizik bude mít pozitivní vliv na hodnotu analyzované firmy nejen v rovině 

zkvalitnění strategických rozhodnutí a alokace kapitálu, ale především omezením ztrát a 

snížením nákladů na pojištění. Je však důležité, aby se proces managementu rizika nestal 

zdrojem neúčinných nákladů. Proto je nutné sledovat náklady na riziko a na management 

rizika. Z hlediska personálních a organizačních opatření a následných postupů managementu 

rizika budou veškeré kroky v kompetenci ředitele systémových služeb. V rámci oddělení 
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systémových služeb se managementem rizika bude aktivně zabývat ten stejný zaměstnanec, 

který již dříve připravoval podklady pro rozhodování jednatele. Snahou musí být nastolení 

tvůrčího prostředí a zainteresování všech úrovní řízení. 

 

 Doporučení: 

 
• V rámci současného zavádění systému řízení zavést proces managementu rizika 

• V rámci nového informačního systému pořídit modul „risk management“ 

• Sledovat náklady na riziko a management rizika 

• Dodržovat doporučené postupy 

 

Přínosy: 

 
• Zvýšení kvality rozhodování 

• Zohlednění rizika při alokaci kapitálu 

• Omezení ztrát 

• Snížení nákladů na pojištění 
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5 Závěr 
 

Rostoucí důležitost rizika a nejistoty zvyšuje význam pozornosti, kterou je třeba řízení 

a snižování rizika věnovat. Účelem této diplomové práce bylo vyzdvihnout význam řízení 

rizika jako procesu a popsat používání metod jeho snižování. 

 

V diplomové práci jsem objasnil základní teoretické a metodické přístupy k řízení 

rizika, metody snižování podnikatelského rizika a formou průzkumu přiblížil stav řízení rizika 

v českých firmách. Dále jsem provedl popis současného stavu analyzované firmy, vypracoval 

analýzu obecného a oborového okolí a analýzu vnitřního prostředí z pohledu externích a 

interních rizikových faktorů, které na firmu působí. Na základě řízených pohovorů s vedením 

firmy a po prostudování jednotlivých dokumentů jsem následně popsal stav řízení rizika a 

používané metody v analyzované firmě. 

 

Návrhy a doporučení vychází z hodnocení současného stavu. Navrhované ofenzivní 

řízení jako jeden z aktivních způsobů snižování podnikatelského rizika je obecně 

doporučovaným stylem řízení, může však zásadním způsobem podnikatelské riziko ovlivnit. 

Ofenzivní řízení navrhuji doplnit zavedením managementu rizika jako procesu cíleného na 

rozpoznávání a minimalizaci možných ztrát. 

 

Odstranění nedostatků řídícího, organizačního i metodického charakteru je nezbytným 

předpokladem pro to, aby ofenzivní řízení spolu s managementem rizika mohlo podpořit 

současný příznivý vývoj a přispět k růstu tržní hodnoty analyzované firmy.
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