
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING  

 

 

 

 

 

NÁVRH ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÉHO 
PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 
RISK MANAGEMENT PROPOSAL OF SELECT BUSINESS ENTITY 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

 

AUTOR PRÁCE Bc. JAKUB ZACH 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. et Ing. STANISLAV ŠKAPA,  
 Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2014 







Abstrakt 

Diplomová práce, s názvem „Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu“, se 

zabývá problematikou řízení rizik, jejich analýzou a návrhem opatření směřujících k redukci 

rizik ve společnosti Synergent, s.r.o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, 

kde jsou popsány základní pojmy a metody pro řízení rizik. Druhá část práce obsahuje 

identifikaci rizik ve společnosti, které byly nalezeny pomocí interní a externí 

analýzy a metody pro analýzy rizika. V závěru práce jsou stanoveny doporučení na opatření, 

která pomohou minimalizovat rizika ve společnosti v preventivní či nápravné rovině, včetně 

finančního vyčíslení. 

 

Abstract 

Diploma thesis titled „Risk management proposal of select business entity“ deals with risk 

management, analyzing and optimizing in the Synergent, s.r.o. The first part of thesis is 

focused on theoretical background, which describes the basic concepts and methods of risk 

management. The second part of thesis includes indentifying risks in the company that were 

found by the internal and external analysis and methods for risk analysis. In the conclusion of 

thesis are recommendations for measures to help minimize risks in company on preventive or 

corrective level. 
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ÚVOD 

V současnosti se snaží mnoho lidí raději zaměřit na podnikatelskou dráhu než na dráhu 

zaměstnance. Podnikání nabízí mnoho výhod oproti zaměstnaneckému poměru, což je určitě 

lákavé. Tomuto trendu napomáhají především mladí lidé, kteří mají spoustu nápadů, různé 

start-upové společnosti, které právě těmto mladým a schopným lidem v této činnosti pomáhají 

a další investoři, vidící velký potenciál v těchto projektech díky svým zkušenostem ze svého 

vlastního podnikání. V důsledku toho vzniká nová konkurence prakticky každý den téměř 

v jakémkoliv odvětví. 

Primárním cílem každého podnikatele a společnosti je bezesporu dosažení zisku. 

Tomu ovšem stojí v cestě různé překážky, jednou z nich je také již zmiňovaná konkurence. 

Každý podnikatel se snaží získat nějakou konkurenční výhodu, díky které by měl nižší 

náklady, více zákazníků nebo lepší odbyt než konkurence. Jednou z činností, která není příliš 

rozšířená, ovšem může společnosti zajistit různé výhody nad konkurencí je risk management. 

Tato praktika spočívá v řízení rizik, která vznikají při podnikání. Jakákoliv potřeba volby je 

spojena s rizikem a podnikání je svým způsobem neustálá volba mezi téměř nekonečným 

množstvím možností. 

Cílem diplomové práce bude analyzovat vybraný proces ve společnosti a detekovat 

jednotlivá rizika. Následně bude aplikována metoda analýzy rizik, na jejímž základě budou 

navržena doporučení pro snížení jednotlivých rizik. V závěrečné fázi analýzy rizik bude 

provedeno finanční vyčíslení dopadů rizik a stanovená doporučení budou předložena majiteli 

společnosti k jejich implementaci do procesu. Dílčím cílem bude provedení obecné, oborové 

a interní analýzy společnosti. 

Riziková analýza bude postavena na teoretických základech, které budou čerpány 

z odborných publikací v tištěné či elektronické formě. Postupně bude v teoretické části 

popsáno, co to je riziko, jejich rozdělení, možné přístupy k riziku, jejich parametry, metody 

sloužící k jejich snížení, zdroje rizik a hlavně samotný postup analýzy rizik. Dále zde bude 

popsán postup při tvorbě analýzy podniku, který se bude skládat z analýz obecného 

a oborového okolí a také z analýzy interního prostředí. 

Praktická část této práce bude v úvodu zaměřena na charakteristiku společnosti. 

Úvodní analýza poslouží k většímu přiblížení vnitřní stránky společnosti, její činnosti a také 

jejího okolí. Hlavní část diplomové práce bude tvořit analýza rizik vybraného procesu, který 
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ve společnosti probíhá. Společnost Synergent, s.r.o. se zaměřuje na tvorbu webových stránek, 

internetových obchodů a vývoj mobilních aplikací pro operační systémy iOS a Android. 

Proces realizace zakázky bude rozdělen na několik dílčích fází, u kterých bude provedena 

identifikace rizik, která mohou nastat. Dále budou u těchto rizik stanoveny jejich příčiny 

a důsledky. Všechna rizika budou bodově ohodnocena a u těch s největší mírou rizika budou 

poté navržena doporučení pro jejich minimalizaci. 

V závěrečné části diplomové práce budou detailněji rozpracovány návrhy 

a doporučení k minimalizaci rizik, které by měly sloužit pro vedení společnosti k jednodušší 

implementaci do sledovaného procesu. 
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1  VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V dnešním světě číhá na každého člověka riziko téměř na každém kroku. Nejinak 

tomu je i u podnikatelů. Podnikání je vysoce rizikovou činností a potřeba implementace risk 

managementu po nedávné celosvětové, ekonomické krizi ještě vzrostla. Jen stěží si lze 

představit úspěšnou společnost, která by rizika vůbec nesledovala a nečinila vůči nim žádná 

preventivní nebo nápravná opatření. 

Tato diplomová práce bude zaměřena právě na práci s riziky. Úkolem bude analyzovat 

vybraný proces společnosti Synergent, s.r.o. a detekovat jednotlivá rizika, která tento proces 

ovlivňují nebo ohrožují. Na identifikovaná rizika bude poté aplikována metoda analýzy rizik -

 procesní FMEA, díky které bude sestaven žebříček rizik podle míry rizika. Těm 

nejrizikovějším budou poté navrženy doporučení a preventivní opatření, jejichž zavedení sníží 

u těchto rizik pravděpodobnost výskytu, dopad nebo zlepší možnost odhalitelnosti. Pro lepší 

představu bude u rizik provedeno finanční vyčíslení jejich dopadů. 

Hlavním cílem diplomové práce bude aplikace metody pro detekci rizik a návrh 

opatření na snížení rizika na vybraný proces ve společnosti Synergent, s.r.o. K dosažení 

tohoto cíle bude použita metoda analýzy rizik - PFMEA. Následně budou navržena opatření 

k redukci identifikovaných rizik, včetně finančního vyčíslení u těch nejrizikovějších. 

První část diplomové práce bude zaměřena na zajištění teoretických podkladů, které 

poslouží k podrobnějšímu seznámení s rizikologií, dále zde budou představeny metody pro 

snižování rizika, analýza rizik a metody analýzy rizik. První část bude zakončena teoretickým 

východiskem pro analýzu okolí a vnitřního prostředí podniku. 

Další část bude věnována charakteristice činnosti podniku. Díky nastudovaným 

znalostem z předchozí části bude provedena nejen analýza okolí společnosti, ale i vnitřního 

prostředí a na základě takto získaných informací bude sestavena SWOT analýza, shrnující 

poznatky z předchozích částí. 

Stěžejní částí diplomové práce bude analýza rizik v procesu obecné realizace zakázky, 

která bude provedena prostřednictvím metody PFMEA. Tato metoda postupně identifikuje 

jednotlivá rizika, následně zjistí příčiny vzniku a jejich důsledky. V dalším kroku bude 

provedeno bodové hodnocení rizik a u těch s největší mírou rizika budou navrženy návrhy 

a doporučení sloužící k redukci rizik. Tyto návrhy a doporučení budou podrobněji 

rozpracovány v závěrečné části diplomové práce. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 RIZIKOLOGIE 

Rizikologie je věda či nauka o riziku, která se zabývá řízeným konáním, které směřuje 

k optimalizaci života. Analyzuje vznik rizik, jejich projevy a možné následky, které z nich 

plynou. Jedná se o velmi široký obor, který není přesně vymezen. Za cíle, díky kterým 

rizikologie vznikla, lze považovat potřebu nahradit, či alespoň částečně doplnit, intuitivní 

rozhodování rozhodováním, které bude prováděno na základě systematického přístupu 

k událostem, jevům a dějům, které nastaly nebo se očekává, že nastanou. Rizikologie se 

převážně využívá v ekonomii (bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví, investice atp.) 

a technice (stavebnictví, strojírenství, logistika, elektrotechnika, chemický průmysl atp.). 

V budoucnu se dá očekávat, že potřeba zabývání se rizikem vstoupí i do dalších oborů, jako 

např. biologie, ekologie či zdravotnictví.
1
 Rizikologie, i když se tak ještě nepojmenovávala, 

existovala už v dávných dobách, kdy existovala potřeba rozhodovat o riziku v různých 

společenských útvarech.
2
 

Rizikové inženýrství a management rizik bývají velmi často považovány za termíny, 

které vyjadřují stejnou věc. Ovšem opak je pravdou. Jsou to sice velmi obdobné disciplíny, 

nicméně každá má své vlastní náplně a cíle, kterými se liší. Tyto dvě odvětví jsou ovšem 

provázány a tvoří podstatnou část rizikologie. 

 Rizikové inženýrství se zabývá převážně technickými stránkami rizik a jejich 

hodnocením. Hodnocení se provádí převážně prostřednictvím matematického 

modelování, pravděpodobnostní analýzy, finitní matematiky a jiných, převážně, 

exaktních věd. Hlavní součástí je analýza rizik. 

 Management rizik se zaměřuje na ekonomiky organizací a jejich řízení. Především se 

zaobírá nejistotami a neurčitostmi z ekonomického pohledu. 

                                                 

1
 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396 s. ISBN 

80-7179-415-5. s. xv. 

2
 KRULIŠ, Jiří. Jak vítězit nad riziky: aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem. Praha: Linde, 

2011, 568 s. ISBN 978-80-7201-835-2. s. 78 
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Při rozlišování těchto dvou disciplín může dojít k problematickému určení jejich 

hranic, protože spolu úzce souvisí. Management rizik si bere z rizikového inženýrství 

výsledky z jejich analýz a rizikové inženýrství přejímá podněty a požadavky z managementu 

rizika. Z předchozího je patrné, že jsou tyto dvě disciplíny provázané a úzce spolu 

spolupracují. Jejich rozličnost se dá vyobrazit i pomocí cílů, kterých dosahují: 

 rizikové inženýrství dává podklady k rozhodování o riziku, 

 management rizika se snaží riziko ovládat a rozhodovat o něm.
 3

 

2.2 CO TO JE RIZIKO? 

Původ slova „riziko“ není přesně známý, lze ho pouze odhadovat z historických 

označení pro nějaké události. Jedním z takových je arabské slovo risq, které vyjadřuje 

„všechno, co ti bylo dáno a z čeho můžeš mít zisk“. Latinské slovo riscum se naopak používá 

pro označení nějaké náhodné a nepříznivé události. Bližší význam, tomu současnému, má 

řecká odvozenina, používaná ve dvanáctém století, z arabského risq a vyjadřuje určitou 

změnu výsledku v negativním i pozitivním smyslu. Dalším slovem je již moderní francouzské 

risqué, které má převážně negativní význam, stejně jako běžné anglické risk.
4
 

Podle Smejkala a Raise označení „riziko“ pochází ze 17. století. Tímto označením 

mořeplavci vyjadřovali úskalí, které na ně číhalo v moři, a kterému se museli vyhnout. 

V později napsaných encyklopediích bylo riziko představováno jako určitá odvaha či 

nebezpečí. V současnosti neexistuje přesná či univerzální definice rizika. Pro každé odvětví je 

jinak formulována, aby dokázala plně vystihnout podstatu problematiky v daném oboru. Tyto 

definice jsou například:  

 „Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

                                                 

3
 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396 s. ISBN 

80-7179-415-5. s. xvi. 

4
 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

c2007, xii, 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3. s. 7. 
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 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

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

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

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

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

 Střední hodnota ztrátové funkce. 

 Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.“
5
 

Pro účely této práce bude podnikatelské riziko definováno jako možnost, že dojde 

s určitou pravděpodobností k události, která je rozdílná než předpokládaný stav vývoje.  

Další možné definice rizika zmiňuje Korecký a Trkovský.
6
 

Stanovení rizika nesmí být ovšem zaměřeno pouze na odhadování pravděpodobnosti 

jeho vzniku, ale také i na velikost následků (při negativním dopadu) či velikosti zisků (při 

pozitivním dopadu). V definici podnikatelského rizika vystupují dva stěžejní body, které musí 

být dodrženy, aby se jednalo o riziko. Těmito body jsou: 

 neurčitý výsledek, 

 nežádoucí výsledek. 

Neurčitý výsledek vzniká v případě, že existují minimálně dvě řešení dané situace 

a obě řešení jsou možná. Lze si to ukázat na velmi zjednodušeném příkladu. O riziko se jedná, 

pokud tramvaj stojí na zastávce a já se rozběhnu, abych do ní nastoupil. Existují dvě řešení, 

buď stihnu nastoupit, a nebo mi tramvaj ujede. V opačném případě se o riziko nejedná, pokud 

již čekám na zastávce a tramvaj teprve přijíždí. Je jasně, že stihnu nastoupit, tudíž je zde jen 

jedno možné řešení. 

Druhým bodem, který musí být dodržen, je, že alespoň jeden z možných výsledků je 

nežádoucí. V předchozím příkladu se dá za nežádoucí výsledek považovat tu možnost, že 

                                                 

5
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 90. 

6
 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v 

průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 583 s. ISBN 978-80-247-3221-3. s. 33-35 
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tramvaj nestihneme a ta ujede. Čekáním na další tramvaj ztratíme čas a to má pro nás 

negativní dopad.
7
 

Velmi často se zaměňují významy pojmů „nebezpečí“ a „riziko“. Z těchto záměn 

mohou vznikat dorozumívací problémy, kterým lze snadno předejít díky uvědomění si 

následujícího: „nebezpečí hrozí, kdežto riziko existuje“. 

2.3 TŘÍDĚNÍ RIZIK 

V dnešní době neexistuje žádný nástroj, jako například přehledný katalog rizik, kde by 

byla přesně vymezena veškerá rizika společně s přehledným uspořádáním do kategorií a tříd. 

Uspořádání až na tak nízkou úroveň ovšem ani není možné, protože pro každý obor či odvětví 

existují jiná rizika s jinou váhou kladení důrazu na ně. Momentálně jediné možné uspořádání 

je z hlediska oborů činnosti.
8
 

Základními typy rizik, rozdělenými podle oblastní působnosti, mohou být podle 

Kruliše například: 

 „manažerská, 

 provozní, procesní, technologická, 

 personální, 

 rozvojová, strategická, 

 finanční, 

 tržní, zákaznická, marketingová, obchodní, 

 bezpečnostní, 

 environmentální, 

 informační, 

 zdravotní, 

 kulturní, sociální, morální.“
9
 

                                                 

7
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 91. 

8
 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396 s. ISBN 

80-7179-415-5. s. 17. 

9
 KRULIŠ, Jiří. Jak vítězit nad riziky: aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem. Praha: Linde, 

2011, 568 s. ISBN 978-80-7201-835-2. s. 78 
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Existuje nepřeberné množství konkrétních rizik, se kterými se lze setkat při praktické 

činnosti. V následující části bude představena alespoň část těch, které se vyskytují nejčastěji. 

Finanční riziko je takové, které je spojeno se vztahem jednotlivce či organizace 

a očekáváním příjmů, které mohou být sníženy nebo úplně vynulovány.
10

 Jak již název 

napovídá, toto riziko je spojeno se způsobem financování, se získáním zdrojů financování či 

schopností dostát svým závazkům. Finanční riziko obvykle ovlivňují tyto tři faktory: 

 subjekt, který je vystaven možné ztrátě, 

 aktiva či příjem, jejichž záporná změna hodnoty je příčinou finanční ztráty, 

 nebezpečí, které může zavinit ztrátu.
11

 

Globální riziko se vyskytuje u zdrojů, které nejsou uvnitř projektu, ale přistupují 

k němu zvenčí. Vliv těchto zdrojů se dá předvídat, ovšem není přímo kontrolovatelný v rámci 

výstupu projektu. Hlavní globální rizika jsou politické riziko, právní riziko, obchodní riziko 

a environmentální riziko. Úroveň těchto rizik rozhoduje o tom, jestli bude projekt proveden. 

Elementární riziko vzniká u zdrojů, které se vyskytují v prostředí projektu a jsou 

kontrolovatelná prostřednictvím jednotlivých prvků. Mezi hlavní elementární rizika patří 

rizika stavební (výrobní), provozní, finanční a rizika výnosů.
12

 

Systematické riziko je vyvoláno faktory, které postihují všechny oblasti 

podnikatelské činnosti v různé míře. Zdroje, kvůli kterým tato rizika vznikají, jsou obvykle 

původu makroekonomického (např. změny peněžní a rozpočtové politiky, změny daňových 

zákonů atp.). Tento typ rizika nelze snížit diverzifikací, proto se označuje jako 

nediverzifikovatelné. 

Nesystematické riziko je jedinečného charakteru, protože je pro každou společnost 

jiné. Odvíjí se od její aktivity a částečně oboru působení na trhu. Kvůli svému charakteru 

                                                 

10
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 408 s. ISBN 978-80-247-

3293-0. s. 148 

11
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 124. 

12
 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, c2007, xii, 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3. s. 14. 
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bývají označována za rizika mikroekonomická (např. odchod klíčových zaměstnanců, vysoká 

konkurence, ztráta významného odběratele).
13

 

Statické riziko má příčiny vzniku v přírodních nebezpečích či v nepoctivosti 

jednotlivců. Většinou zahrnují zničení majetku nebo změnu vlastnictví. Jsou předvídatelná, 

protože mají tendenci se objevovat pravidelně po určitém časovém období, a proto jsou také 

lépe pojistitelná. 

Dynamické riziko má původce ve změnách v okolí podniku a také ve změnách 

v podniku samotném. Hlavně se jedná o změny na politické scéně, v legislativě, v ekonomice, 

na trhu či u spotřebitelů. Je těžké toto riziko předem odhalit, postihuje větší množství lidí a je 

nepravidelné.
14

 Dynamické riziko se také týká maximalizace příležitostí. Může zde dojít 

k potencionálnímu přírůstku stejně jako k potencionální ztrátě se stejnou pravděpodobností. 

Každé rozhodnutí manažera je typ dynamického rizika, kdy riskuje ztrátu něčeho jistého pro 

zisk něčeho nejistého. 

Neodmyslitelné riziko existuje u každé společnosti, mění se pouze jeho typ podle 

zaměření společnosti. Firma zabývající se zpracováváním ropy bude mít větší riziko požáru či 

exploze než finanční instituce, u které hrozí jiná rizika, týkající se zejména finančního trhu. 

Souhrnně ovšem obě společnosti musí brát v úvahu výskyt rizik s jejich činností 

souvisejících. 

Stálá rizika jsou taková, která se vztahují pouze na potencionální ztráty, o které se 

obávají lidé s averzí k riziku. Jako typický příklad může být neriskování poskytnutí nové 

služby lidem, protože zde existuje riziko ztráty.
15

 

Spekulativní riziko popisuje určitou situaci, kdy existuje možnost vzniku ztráty 

i zisku. V nastalé situaci se subjekt rozhoduje v nejistotě (výsledku) a mezi více 

                                                 

13
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 408 s. ISBN 978-80-247-

3293-0. s. 146 

14
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 124. 

15
 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, c2007, xii, 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3. s. 14-15. 
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alternativami.
16

 Mezi nejznámější spekulativní riziko patří podnikání (v podnikání vzniká 

reálná hrozba zisku či ztráty, výsledek je ovlivněn mnoha faktory jako například schopností 

trhu přijmout produkt za danou cenu či rozhodnutí managementu při řízení podniku) nebo 

sázení na sportovní události. Dále se vyznačuje také nepojistitelností.
17

 

Zákaznické riziko je takové, kdy je společnost závislá na klientovi. Ten může svůj 

obchod regulovat či úplně změnit a to může mít pro společnost velké ztráty. Je důležité, aby 

měla společnost širší portfolio zákazníků a minimalizovala tak ztráty spojené se změnami 

obchodů. 

Riziko spojené s poškozením pověsti a riziko škod je takové, které je následkem 

podvodu, zničení budovy nebo neschopností vyřizovat reklamace. Jedná se tedy o nedostatek 

kontroly ve společnosti. Ale i z těchto negativních situací může společnost vytěžit, pokud 

dobře pracuje s médii.
18

 

Čistým rizikem (Pure Risk) se označuje situace, kdy její výsledek může být pouze 

negativního charakteru. Čistá rizika se většinou vztahují ke škodám na majetku fyzické nebo 

právnické osoby. Jako příklad můžeme uvést nákup mobilního telefonu, kdy již od jeho 

nákupu vzniká riziko ztráty, odcizení či zničení. Jak je vidět, ze vzniklé situace neplyne žádná 

možnost zisku, tudíž je toto riziko nežádoucí.
19

 

Zbytkové riziko je tak malé, že ho společnost akceptuje v plné výši a netvoří žádná 

protiopatření. Protiopatření se nikdy netvoří se stoprocentní účinností, proto také 

zohledňujeme výši nákladů na jednotlivá protiopatření.
20

 

                                                 

16
 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v 

průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 583 s. ISBN 978-80-247-3221-3. s. 22. 

17
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 125. 

18
 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, c2007, xii, 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3. s. 16. 

19
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 125. 

20
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 96. 
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Organizační riziko se nachází tam, kde je špatně vytvořena organizační struktura. 

Slabá kontrola a špatná komunikace je kontraproduktivní u řízení rizik. K efektivnímu řízení 

rizik dochází pouze, pokud jsou jednotliví členové společnosti seznámeni se svou 

odpovědností a jsou schopni podávat zprávy svému nadřízenému přes různé organizační 

úrovně.
21

 

Podnikatelské riziko souvisí s podnikáním a je jeho neoddělitelnou součástí. Je 

možné ho popsat jako určité nebezpečí neúspěchu v podnikatelské činnosti.
22

 

Na podnikatelské riziko je možné se dívat ze dvou stránek. Tou méně známou je stránka 

pozitivní (Upside Risk), která vyjadřuje určitou možnost dosažení vyšších výsledků, než jaké 

byly plánovány (např. u zisku, obratu, tržeb atp.). Ta obvyklejší je negativní stránka 

(Downside Risk), která vyjadřuje nedosažení plánovaných výsledků (např. vznik ztráty).
23

 

2.4 VZTAH K RIZIKU 

S již zmíněným pohledem na pozitivní či negativní stránku rizika souvisí také přístup 

k němu. Každý člověk je unikátní a tudíž i jeho přístup k riziku je jiný. Rozhodovatele 

ovlivňují také externí faktory, jako např. osobní zkušenosti z předchozích rozhodnutí, 

ovlivnění okolím, ve kterém rozhodnutí probíhá či vztah rozhodovatele k projektu. 
24

 Existují 

tři přístupy k riziku, které manažeři či podnikatelé uplatňují. Jsou to: 

 averze k riziku, 

 sklon k riziku, 

 neutrální postoj. 

                                                 

21
 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, c2007, xii, 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3. s. 16. 

22
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 92. 

23
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 408 s. ISBN 978-80-247-

3293-0. s. 144. 

24
 FOTR, Jiří et al. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, 474 s. ISBN 978-80-86929-59-0. s. 241. 
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Podnikatelé s averzí k riziku se vyhýbají projektům, kde je míra rizika vysoká a raději 

volí ty projekty, kde jsou jisté přijatelné výsledky. Raději tedy realizují projekty, kde je míra 

rizika nízká, ovšem také zisk z těchto projektů je malý. Dávají tedy přednost jistotě. 

Manažer se sklonem k riziku vyhledává velmi rizikové projekty, kde je možnost 

velkých zisků, ale ovšem i velkých ztrát. Nebojí se nést podnikatelské riziko a kvůli velkým 

ziskům jsou ochotni zacházet až téměř na hranici hazardu. 

Člověk s neutrálním postojem k riziku volí „zlatou střední cestu“, kde je sklon k riziku 

a averze k riziku v rovnováze. Je mu tedy více méně jedno, zda je u projektu velké či malé 

riziko neúspěchu, jde mu jen o realizaci projektu. 

V současnosti je poměrně na denním pořádku, že se lidé spoléhají na experty v daném 

oboru. Svěřují jim odpovědnost za rozhodnutí a věří, že také jejich cíle jsou stejné (jedná se 

především o právníky, lékaře, finanční poradce atp.). Pokud není jiná možnost, než se 

spolehnout na experta, je důležité, aby lidé vybírali pečlivě a sehnali si o nich dostatečné 

množství informací.
25

 Dodatečné informace o vztahu k riziku je možné nalézt např. 

v publikaci Fotra a Hnilici.
26

 

2.5 PARAMETRY RIZIKA 

Obrázek 1 znázorňuje, z jakých parametrů se riziko skládá. Podle Merny a Al-Thaniho 

se skládá z těchto čtyř parametrů: 

 Citlivost na změnu nebo externí vlivy – jedná se o zjištění, jak se chová riziko při 

změně jednotlivých parametrů. Tato problematika je řešena v citlivostní analýze, která 

testuje vlivy různých změn parametrů na výsledné riziko pomocí modelu.
27

 Sleduje 

jak parametry vnitřní, tak parametry vnější (např. legislativní změny). Základní forma 

citlivostní analýzy se nazývá jednofaktorová analýza, ve které jsou zjišťovány 

                                                 

25
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. 

Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. s. 93. 

26
 HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 

1. vyd. Praha: Grada, 2009, 262 s. ISBN 978-80-247-2560-4. s. 84-86. 

27
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit 

projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 408 s. ISBN 978-80-247-

3293-0. s. 158. 
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důsledky změn jednotlivých faktorů na celkový výsledek.
28

 Obvykle bývají tyto 

změny vyjádřeny formou odchylky. Na základě výsledků z těchto modelových situací 

může nalézt nové příležitosti nebo v předstihu odhalit hrozby.
29

 

 Pravděpodobnost výskytu – říká, jak velká existuje možnost, že se dané riziko 

v projektu objeví. Měří se na základě statistických (matematických) metod za pomoci 

pokusů provedených na náhodně vybrané skupině, která reprezentuje skupinu celou. 

Výsledky jsou poté prezentovány numericky nebo verbálně. 

 Závažnost dopadu – představuje veličinu znázorňující velikost dopadu či následků 

při realizaci daného rizika. Při určování závažnosti dopadu je nutné, aby jeho vyčíslení 

(při numerickém hodnocení) či formulování (při verbálním hodnocení) bylo co 

nejpřesnější. Podhodnocení těchto dopadů může vést k nesledování závažných rizik 

a tím také k nepřipravenosti při jejich řešení. Naopak nadhodnocení dopadů vede ke 

zbytečným nákladům (finance, zdroje atp.), ovšem vede k připravenosti při řešení 

negativní situace. 

 Stupeň vzájemné závislosti s ostatními faktory rizika
30

 

                                                 

28
 DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 526 

s. ISBN 978-80-247-4275-5. s. 98. 

29
 MAREK, Jiří. Risk-Management.cz. In: [online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupné z: http://www.risk-

management.cz/index.php?clanek=45&cat2=1 

30
 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, c2007, xii, 194 s. ISBN 978-80-251-1547-3. s. 8. 



23 

 

Obrázek 1 - Parametry rizika
31

 

2.6 METODY PRO SNIŽOVÁNÍ RIZIKA 

Riziko jako takové se vyskytuje ve všech životních situacích, kde je potřeba provést 

rozhodnutí či volit, jakým směrem se dále budeme vydávat. Nejinak tomu je také v podnikání, 

kde není snadné předpovědět chování subjektů, kteří zde vystupují. Jak se proti tomuto riziku 

efektivně bránit a lze to vůbec? Existuje řada nástrojů, které se využívají při snižování rizik. 

Jejich výběr je vhodný provést podle následující tabulky, která bere v úvahu pravděpodobnost 

výskytu rizika a míru dopadu rizika. 
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 MERNA, Tony a Faisal F AL-THANI. Risk management: řízení rizika ve firmě. Vyd. 1. Brno: Computer 
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Tabulka 1 - Doporučený výběr metod pro snížení rizika
32

 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence, redukce Retence 

Rizika, která se vyznačují vysokou pravděpodobností a vysokou tvrdostí, je vhodné 

snižovat prostřednictvím jejich redukce (redukuje se v případě, že je možné snížit míru 

dopadu či pravděpodobnost výskytu) nebo je potřeba se jim úplně vyhnout. Pojištění je 

v tomto případě velmi nákladné. 

Pomocí retence a redukce se snižuje míra takových rizik, která jsou charakterizována 

vysokou pravděpodobností ztráty a jejich nízkou tvrdostí. Transfer zde není vhodný, 

protože kvůli vysoké pravděpodobnosti ztráty vznikají vysoké náklady na přesun rizika. 

Kombinace vysoké tvrdosti a nízké pravděpodobnosti ztráty se nejlépe řeší pomocí 

pojištění. Vysoká tvrdost představuje tak velký dopad, že se jedná až o existenční problémy 

a nízká pravděpodobnost znamená nízké očekávání vzniku ztráty (jedná se například 

o pojištění budovy proti katastrofám způsobených vodou, když není budova v záplavové 

oblasti). 

Rizika, která jsou charakterizována nízkou pravděpodobností i tvrdostí, se nejčastěji 

řeší retencí. Tato rizika se objevují velmi zřídka, a pokud se již objeví, jejich dopady jsou 

minimální a nijak neohrozí chod subjektu.
33

 

Samozřejmě, že všechna rizika nelze třídit a hodnotit podle předchozí tabulky. 

U všech nejde přesně určit míru pravděpodobnosti či velikost dopadů. Nemožnost přesného 

určení je zde substituována zkušenostmi, úsudkem, odborným odhadem či analogií s jinými 

riziky. V případě, že u dané situaci může dojít k porušení právních předpisů, je vyloučena 

retence rizika (pokud hrozí ekologická katastrofa nebo úraz zaměstnance, nemůžeme toto 

riziko nechat bez povšimnutí). 
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Pří výběru metody pro snižování rizika je také důležité sledovat, jak velké náklady 

jsou s danou metodou spojeny. Výhodné je investovat tolik, aby byly náklady úměrné 

potenciální výši škody. 

2.6.1 Retence rizik 

Retence patří mezi nejběžněji používanou metodu při řešení rizik. Subjekty čelí 

velkému množství rizik a u části z nich proti nim nedělají žádná opatření. Retence, neboli 

zadržení, může být vědomá a nevědomá nebo dobrovolná a nedobrovolná. O vědomou 

retenci se jedná, pokud je riziko zjištěno, ovšem subjekt podstupující toto riziko nedělá žádná 

opatření k jeho snížení. V případě, že není riziko vůbec zjištěno, jedná se o nevědomé 

zadržování rizika, tedy o nevědomou retenci. Dobrovolná retence vzniká v případě, že je 

existence rizika známá a subjekt souhlasí s převzetím ztráty, která z rizika plyne. Subjekt 

dobrovolně přijímá tuto ztrátu, protože není známá žádná jiná možnost řešení. Nedobrovolné 

zadržení rizik vzniká, když jsou rizika nevědomě zadržena nebo nemůžou být prostřednictvím 

nástroje pro snižování rizik minimalizována. Retence rizik má své výhody i nevýhody. Firma 

se potýká s množstvím rizik a musí se rozhodnout, která bude redukovat, kterým se bude 

vyhýbat a které zadrží. Většinou zadržuje rizika, jejichž finanční dopad není tak velký, aby 

ohrozil chod či existenci podniku. Naopak zde existuje hrozba stereotypu. Pokud firma 

neustále rizika zadržuje, vzniká velká pravděpodobnost, že bude zadržovat i rizika, kterým by 

se měla vyhnout či je alespoň redukovat. To může mít pro společnost až fatální následky, 

které mohou skončit bankrotem.
34

 

2.6.2 Redukce rizik 

Metody redukce rizika se dají rozdělit do dvou skupin, podle toho jestli se soustředí na 

rizika před samotnou činností nebo až po činnosti. Tyto skupiny jsou tedy: 

 odstraňující příčiny vzniku rizika, 

 snižující nepříznivé důsledky rizika. 

Do první skupiny patří hlavně přesuny rizik nebo jejich vertikální integrace (např. 

rozšíření výrobního programu). Hlavním cílem je preventivně působit na rizikové situace 
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a odstranit je nebo alespoň je snížit na přijatelnou hranici. Diverzifikace a pojištění patří 

mezi hlavní metody ve druhé skupině redukce rizik. Zaměřují se na snížení nepříznivých 

důsledků, které vznikají z rizik podnikatelské činnosti. 

Samostatnou skupinou metod pro redukci rizik jsou metody operační analýzy, které 

se snaží odstraňovat příčiny vzniku i snižují nepříznivé důsledky rizik. V současném velkém 

konkurenčním boji se snaží firmy využít jakýchkoliv prostředků, které je dostanou před svého 

protivníka. Z tohoto důvodu tedy využívají i klasických metod operační analýzy, mezi jejichž 

nesporné přednosti patří hlavně jednoznačné a logické vyjádření ekonomických vztahů na 

trhu. Díky neustálému rozvoji výpočetní techniky se dají používat složitější algoritmy, které 

produkují lepší a přesnější výsledky. 

2.6.3 Transfer rizika (přesun na jiné podnikatelské subjekty) 

Jedná se o tzv. defenzivní přístup k riziku, kdy se riziko přesouvá z jednoho subjektu 

na druhý, za předem stanovených podmínek. Společným rysem všech metod je diktát 

podmínek přesunu rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera. Příklady 

prostředků pro transfer rizik jsou: 

 faktoring (postoupení pohledávek klienta faktoringové společnosti), 

 forfaiting (odprodej dlouhodobé pohledávky zajištěné úvěrovými nástroji), 

 akreditiv (závazek banky vyplatit částku uvedenou v akreditivu), 

 akontace (částečné placení předem), 

 bankovní záruka, 

 inkaso.
35

 

2.6.4 Diverzifikace 

Nejčastější metoda, kterou firmy používají pro snížení důsledků rizika. Již dlouhodobě 

se používá například u investování a tato filozofie byla přenesena i do řízení rizik. Hlavní 

myšlenkou je rozložit riziko na co největší základnu. Podnikatelé chtějí chránit část svého 

soukromého majetku, aby v případě neúspěšného podnikání nepřišli o všechno. K tomu jim 

pomáhá volba právní formy podnikání, kdy u každé formy ručí jiným rozmezím. 
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Pro výrobní firmy je ideálním způsobem diverzifikace rozšíření výrobního 

programu. Cílem je rozšířit produkci o nové druhy výrobků, aby byl případný pokles prodeje 

jednoho druhu výrobku, kompenzován zvýšením prodeje jiného druhu. Podobný systém může 

být uplatněn také u firem, které nabízejí služby. V případě vertikální diverzifikace výroby se 

mění nákup komponent na výrobu v jejich výrobu ve vlastní režii (na straně vstupů), případně 

můžeme hotové výrobky sami prodávat místo dodávání do jiných prodejen (na straně 

výstupů). Horizontální diverzifikace představuje rozšíření výroby o různé druhy výrobků 

nebo rozšíření nabídky služeb.
36

 Podrobněji problematiku diverzifikace řeší Zuzák 

a Königová.
37

 

2.6.5 Pojištění 

Historicky nejstarší možnost, jak snížit riziko, je pojištění. Jedná se o změnu rizika 

z velké ztráty, na malou ztrátu. Negativní důsledky rizika budoucí ztráty se přenesou 

na pojišťovnu, která tuto ztrátu kryje úplně nebo jen z nějaké části. Pojištěný platí pojišťovně 

pravidelné poplatky za ochotu krýt případnou ztrátu. Tento princip patří mezi nejstarší formy 

přenesení rizika. Pojištění je alternativou pro vytváření rezerv v případě budoucí 

negativní události. Je to nástroj k finanční eliminaci negativních důsledků.
38

 Pojištění má své 

výhody i nevýhody. Velkou výhodou je snížení objemu vázaného kapitálu, se kterým je 

možné dále pracovat (například investovat). Naopak velkou nevýhodou je snaha pojišťoven 

o co nejmenší pojistné plnění nebo se pojistnému plnění úplně vyhnout. Je důležité si 

podrobně přečíst veškeré body pojistné smlouvy a podrobně si rozebrat, co znamenají. 

V nejlepším případě si pozvat specialistu, který to provede za vás.
39
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2.6.6 Vyhýbání se rizikům 

Další metoda, díky které lze snižovat rizika je spíše negativní a je nevhodná pro časté 

používání. S podnikáním je vždy spojeno určité riziko, které je spojeno s možností zisku. 

Jak již bylo dříve zmíněno, čím je riziko větší, tím je i větší zisk. Pokud by se podnikatel 

riziku vyhýbal úplně, neměl by žádný zisk, nedosáhl by svých cílů, podnik by nerostl a časem 

by byl odsouzen k zániku. V případě, že není podnikatelský záměr zpracován kvalitně a při 

jeho provádění vznikají neustále nová rizika, vyhýbání se těmto rizikům může mít 

na společnost pozitivní vliv.
40

 

2.7 ZDROJE RIZIKA 

Zdrojů rizika existuje velké množství, podobně jako jednotlivých rizik, které mohou 

nastat například v podnikání. Znát zdroje rizika je důležité pro samotnou analýzu rizik, kvůli 

jejímu přesnému zpracování a vyhodnocení. Při častější analýze rizik je znalost těchto zdrojů 

velmi nápomocná. Lze na ní ušetřit nejen čas, ale dá se díky ní také vyhnout nějakému 

neočekávanému zdroji. 

Do zdrojů rizika patří jakýkoliv faktor, který může ovlivnit chod firmy nebo projektu. 

V případě špatného rozpoznání zdrojů rizika může být zpracování analýzy rizik nekvalitní 

a negativně se tak promítnout například do průběhu projektu. Tabulka 2 obsahuje základní 

rozdělení rizik v projektech, obchodování či podnikání.
41

 Zdroje rizika, uvedené dole, se 

v rámci realizace projektu objevují v různých časových fázích a také na různých úrovních 

řízení, proto je důležité sledovat tato rizika neustále. 
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Tabulka 2 - Typické zdroje rizik
42

 

Název Činnosti, které je ovlivňují 

Politika vládní politika, veřejné mínění, legislativa, nepokoje 

Životní prostředí kontaminovaná půda, odpovědnost za znečištění půdy 

Trh poptávka, konkurence, uspokojení zákazníka, móda 

Ekonomika politika finanční správy, daně, úroková míra, měnový kurz 

Finance marže, pojištění, podíl na riziku 

Příroda počasí, zemětřesení, požár, archeologický výzkum 

Lidský faktor omyl, nekompetence, ignorace, únava, vyčerpání 

Zločinnost vandalismus, krádeže, podvody, korupce 

Bezpečnost předpisy, nebezpečné látky, kolize, záplavy, požár, exploze 

Právní zásady změny v legislativě na úrovní ČR a EU 

2.8 ŘÍZENÍ RIZIK 

Obecně je problematika řízení rizik velmi široká a pro každý obor, ve kterém se 

sleduje rozdílná. Některé základní oblasti však zasahují do všech oborů, jsou to například: 

 přírodní katastrofy a havárie, 

 životní prostředí, 

 finanční rizika, 

 projektová rizika, 

 obchodní rizika, 

 technická rizika.
43
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Podle Kruliše řízení rizik (risk management) představuje souhrn postupů pro 

omezování rizikovosti projektů. Hlavním cílem je zkoumat současná i budoucí rizika 

a pomocí vhodných opatření a nástrojů snížit pravděpodobnost vzniku negativních následků 

plynoucích z těchto rizik.
44

 

Jak uvádí Smejkal a Rais, řízení rizik je proces, ve kterém se snaží subjekt řízení 

eliminovat působení existujících a budoucích faktorů a navrhuje řešení, díky kterým jsou 

účinky nežádoucích vlivů eliminovány a vznikají tak možnosti využití pozitivních vlivů při 

jeho činnosti. Řízení rizik vychází z analýzy rizik, ve které jsou sledovány hlavně 

ekonomické, legislativní, technické a sociální faktory. Management, který má na starosti 

analýzu rizik, dále pracuje se zjištěnými informacemi, srovnává preventivní a regulační 

opatření a vybírá taková, která zaručují minimální pravděpodobnost realizace rizik. 

Výběr optimálního řešení pro minimalizaci rizika se skládá z několika fází. Nejprve se 

musí určit velikost rizika, které hrozí. Dále se vyčíslují náklady na jednotlivé metody snížení 

rizika a porovnávají se s výnosy, které přinesou. Tím se zjistí ekonomický přínos. Následně je 

nutné zjistit možné důsledky z jednotlivých metod, které můžou mít vliv na subjekt, 

podstupující riziko nebo jeho okolí. Konečnou fází je rozhodnutí, které se může týkat více 

směrů. Může to být rozhodnutí o výběru metody pro snížení rizika, rozhodnutí o dalším 

sledování daného rizika (v případě velké proměnlivosti pravděpodobnosti výskytu), a nebo 

v případě nepřijatelné výše rizika, rozhodnutí o ukončení projektu. 

V praxi je možné se setkat se situací, kdy nejsou k dispozici veškeré informace 

o riziku a také není možné přesně odhadnout význam a vliv jednotlivých faktorů, které 

na subjekt působí. Vzniká tedy jakési rozhodování na základě neúplných informací. Toto 

rozhodování lze částečně podpořit různými nástroji, které se využívají právě při neúplných 

informacích a přináší tak do rozhodování dodatečné, pomocné informace. 
45

 

2.9 MANAGEMENT PODNIKATELSKÝCH RIZIK 

V každém reálném podnikatelském a firemním prostředí existují nejrůznější rizika 

a manažeři se musí naučit s těmito všudypřítomnými riziky žít, pracovat a řídit je. Jen pro 
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připomenutí, řízení rizik je proces zjišťování, kontroly, odstraňování a omezování událostí, 

které negativně ovlivňují daný subjekt. Řízení podnikatelských rizik obsahuje: 

 výběr protiopatření, 

 analýzu nákladů a přínosů, 

 implementaci protiopatření, 

 prověřování protiopatření. 

Včasné rozpoznání a účinné řízení rizik je součástí celku, který se nazývá strategické 

řízení a používá se hlavně u podnikatelských subjektů, ale i státních orgánů, občanských 

sdružení či fyzických osob. Subjekty hazardující se svou stabilitou postupně ztrácejí důvěru 

investorů a tím vznikají nové náklady na financování své podnikatelské činnosti. Pokud si 

nezjistí velikost a dopad budoucích důsledků z existujících rizik, reálně hrozí snížení podílu 

na trhu, ztráta obchodních partnerů nebo úplný krach společnosti. Aby subjekty mohly 

efektivně řídit rizika, měly by se zaměřit na zajištění následujících činností: 

 Analyzování, sledování a měření rizik (ať už ve vnějším či vnitřním prostředí 

firmy). 

 Definování cílů v oblasti snižování rizik (vychází z rizikové strategie firmy). 

 Určení nejlepší strategie pro snižování rizik. 

 Implementování metody pro snižování rizik. 

 Vyhodnocení uplatnění rizikové strategie v praxi.
46
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Obrázek 2 - Proces řízení podnikatelských rizik ve firmě
47

 

2.10 ANALÝZA RIZIK 

Než začneme samotná rizika zmenšovat, je samozřejmě nutné je v první řadě 

analyzovat. Jelikož je analýza základním stavebním kamenem celého řízení rizik, je nutné ji 

provést velmi pečlivě a co nejpřesněji. Analýza je obvykle chápána jako definování 

hrozeb, zjištění pravděpodobnosti jejich uskutečnění a odhad dopadu na aktiva. 

Bezprostředně na analýzu rizik navazuje řízení rizik. Analýza rizik konkrétně zahrnuje 

následující části: 

 Identifikace aktiv – jedná se o vymezení a popis aktiv, které subjekt vlastní. 

 Stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv, ohodnocení možného dopadu při 

ztrátě, zničení, změně či poškození. 

 Identifikace hrozeb a slabin – určení událostí a situací, které mohou mít záporný 

dopad na hodnotu aktiv. 

 Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a také zranitelnosti subjektu proti hrozbě.
48

 

Podrobněji analýzu rizik popisuje Korecký a Trkovský
49

 a Doležal a kol.
50
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Výsledky získané z analýzy rizik napomáhají vedení organizace k určení dalších kroků 

a také k určení priorit při realizaci opatření, které vedou ke snížení či zamezení výskytu rizik. 

V praxi se běžně stává, že hodnocení rizik a stanovení opatření určených k zamezení jejich 

výskytu se několikrát opakuje, aby byly důkladně analyzovány všechny části subjektu 

(organizace). Dále je nutné si ještě před analýzou rizik stanovit úroveň, na kterou chceme 

rizika minimalizovat. V praxi není možné, aby byla všechna rizika úplně odstraněna. 

Odstranění všech rizik by bylo velmi nákladné a pro podnik kontraproduktivní. Tím vznikají 

tzv. zbytková rizika, kterými se v analýze rizik manažeři zabývají až v konečné fázi.
51

 

2.10.1 Základní pojmy v analýze rizik 

Aktivum 

Aktivum představuje vše, co má pro subjekt nějakou hodnotu a ta může být 

zredukována působením hrozby. Aktiva se rozdělují na hmotná (budovy, pozemky, peníze, 

cenné papíry, stroje, výrobky atp.) a nehmotná (předměty průmyslového a autorského práva, 

software, informace, dobré jméno společnosti atp.). Základem pro vyjádření důležitosti aktiva 

je jeho hodnota. Ta je založena na objektivním hledisku, tedy ceně nebo na subjektivním 

hledisku, tedy na ocenění důležitosti pro subjekt. Při stanovení hodnoty aktiva se zohledňují 

především následující faktory: 

 pořizovací náklady či jmenovitá hodnota aktiva, 

 důležitost aktiva pro existenci a fungování subjektu, 

 náklady na odstranění škody na aktivu, 

 rychlost odstranění škody na aktivu, 

 jiná hlediska (u každého aktiva může jít ještě o jiné, specifické faktory). 

Hrozba 

Hrozba je určitá síla, událost, činnost či osoba, která má negativní vliv na bezpečnost 

nebo může způsobit určitou újmu. V praxi se může jednat o požár, přírodní katastrofu, chybu 
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obsluhy, krádež, přístup k informacím pro neoprávněnou osobu, změnu měnového kurzu atp. 

Dopad hrozby představuje samotnou škodu způsobenou hrozbou při působení na určité 

aktivum. Výše hrozby se hodnotí podle tří následujících faktorů: 

 nebezpečnost (jak velká je schopnost hrozby způsobit škodu), 

 přístup/frekvence (pravděpodobnost, že se hrozba dostane k aktivu), 

 motivace (zájem externích subjektů iniciovat hrozbu vůči aktivu).
52

 

Zranitelnost 

Zranitelnost je určitá slabina analyzovaného aktiva, které může být využito pro lepší 

uplatnění nežádoucího vlivu. Vyskytuje se ve všech případech, kdy na sebe působí aktiva 

a hrozba a vyjadřuje, jak citlivá jsou aktiva na chování hrozby. Základní charakteristikou 

zranitelnosti je její úroveň, která se hodnotí podle těchto faktorů: 

 citlivost (míra náchylnosti aktiva k poškození hrozbou), 

 kritičnost (míra důležitosti aktiva pro daný subjekt). 

Protiopatření 

Jedná se o jakoukoliv aktivitu (postup, proces, procedura atp.), která má za úkol 

zmírnění působení hrozby na aktivum, snížení zranitelnosti aktiva či dopadu hrozby. 

Protiopatření se navrhuje kvůli eliminaci možnosti vzniku škody nebo kvůli zmírnění 

následků již vzniklé škody. Je charakterizováno efektivitou (kolikrát se sníží účinek hrozby 

po aplikaci protiopatření) a náklady (finanční výdaje spojené s pořízením, zavedením 

a provozem protiopatření). Tyto dvě charakteristiky hrají nejdůležitější roli při výběru 

vhodného protiopatření. 

Riziko 

Vznik rizika je podmíněn vzájemným působením hrozby a aktiva. Pokud hrozba 

nepůsobí na žádné aktivum společnosti, není brána v potaz, protože se subjektu netýká. Pokud 

na aktivum společnosti nepůsobí žádná hrozba, toto aktivum není předmětem analýzy rizik. 

Úroveň rizika se vyčísluje na základě hodnoty aktiva, zranitelnosti aktiva a úrovní hrozby 
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(tyto parametry se také podílí na růstu úrovně rizika). Protiopatření úroveň rizika naopak 

snižuje. Při navrhování protiopatření vůči riziku se vychází ze standardu, kdy náklady 

vynaložené na snížení rizika musí být úměrné hodnotě chráněných aktiv. Referenční úroveň 

rizika je hranice, od které se určuje, zda se o zbytkové riziko jedná resp. nejedná. Referenční 

úroveň by měla být stanovena na takovou hodnotu, aby byl případný dopad hrozby 

zanedbatelný. Zbytkové riziko je tak malé, že je pro subjekt přijatelné a nečiní se proti němu 

žádná protiopatření. 

2.10.2 Vztahy mezi klíčovými prvky 

Pro správné pochopení vtahů mezi klíčovými prvky v analýze rizik je nutné 

prostudovat obrázek dole, který znázorňuje mechanismus uplatnění rizika. Lze z něho vyčíst, 

že aktivum (v pravé části obrázku) motivuje útočníka (kvůli své hodnotě) k aktivaci hrozby. 

Vůči této hrozbě je aktivum zranitelné, ovšem je chráněno protiopatřeními. Protiopatření 

chrání aktiva, snaží se detekovat, předcházet a zmírňovat hrozby a také odrazovat útočníky od 

aktivace hrozby. Hrozba působí přímo na aktiva nebo na protiopatření kvůli získání přístupu 

k aktivům. K tomuto přístupu potřebuje zdroje. Hrozbu mohou aktivovat jak lidé, tak 

i přírodní zdroje.
53
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Obrázek 3 - Vztahy v analýze rizik
54

 

2.10.3 Obecný postup analýzy rizik 

V praxi existuje velké množství konkrétních metod a postupů, které se využívají pro 

analýzu rizik. Tyto metody se liší strukturou, použitím v různých situacích nebo také 

časovými nároky. Všechny ale spojuje jakýsi obecný postup, který bude popsán v následující 

části. 

 Stanovení hranice analýzy rizik, která odděluje aktiva zahrnutá do analýzy rizik od 

těch, které do analýzy nevstupují. Při stanovení této hranice se vychází z rozhodnutí 

managementu nebo z vypracované studie. 

 Identifikace aktiv představuje vytvoření seznamu všech aktiv, které leží uvnitř 

hranice analýzy rizik. 

 Stanovení hodnoty je založeno na velikosti škody na aktivu, která může být 

způsobena jeho zničením či ztrátou. Při stanovení této hodnoty se často vychází 

z nákladů vynaložených na jeho získání nebo výnosů, které podniku přinášejí. Další 

podstatnou informací pro stanovení hodnoty je to, zda se jedná o jedinečné aktivum 

(které je vzácnější a tudíž i dražší) nebo o běžně nahraditelné aktivum. Většinou 

společnost vlastní velké množství aktiv, a proto se provádí seskupení aktiv do skupin 
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podle různých hledisek (podle ceny, kvality, typu atp.). Takto vytvořené skupiny poté 

vystupují jako jedno aktivum a usnadňují tak analýzu rizik. 

 Při identifikace hrozeb se vybírají ta, která mohou nějakým způsobem ohrozit 

minimálně jedno aktivum společnosti. Většinou se vychází ze seznamu hrozeb 

(sestavuje se na základě zkušeností, literatury, dřívějších analýz atp.). 

 Analýza hrozby se provede u každé, která byla identifikována. Stanoví se úroveň 

hrozby a také zranitelnost aktiva vůči této hrozbě. Výsledkem je seznam dvojic 

aktivum-hrozba, u kterých je stanovena úroveň hrozby a zranitelnosti. 

 Někdy není známo, zda za stejných vstupních podmínek jev, který je zkoumán, 

nastane. To, zda nastane, je vyjádřeno určitou pravděpodobností jevu. V případě, že 

se s těmito pravděpodobnostmi bude dále pracovat, je nutné určit, jestli se jedná o jev 

náhodný, jestli je možné ho vyloučit a jaké jsou jeho pravděpodobnostní 

charakteristiky. 

 Metody měření jsou různé a lze je provádět například pomocí matematických metod, 

modelů nebo specializovaných softwarů. Podrobnější představení těchto metod bude 

v následující kapitole.
55

 

2.11 METODY ANALÝZY RIZIK 

Důležitým krokem pro správně provedenou analýzu rizik je výběr vhodné metody. 

V praxi se využívá velké množství těchto metod, ovšem každá je jinak vhodná pro různý 

projekt, subjekt či proces. Výchozím aspektem pro rozdělení těchto metod je způsob popisu 

veličin, které jsou podrobeny analýze. Metody a nástroje analýzy rizika jsou tedy podle těchto 

veličin rozdělovány na tři základní skupiny. Kvalitativní, kvantitativní a kombinované 

metody. 

2.11.1 Kvantitativní metody 

Tyto metody vychází z matematického výpočtu rizika, z frekvence výskytu rizika 

a z jeho dopadu. Využívá číselné ohodnocení při stanovení pravděpodobnosti vzniku 

incidentu, ale i při určení dopadu daného incidentu. Nejčastěji je dopad rovnou vyjádřen 

ve finančních nákladech (tisíce Kč), riziko bývá ohodnoceno také finanční částkou, ale 
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ve formě roční předpokládané ztráty. Tyto metody jsou pro uživatele vhodnější, protože 

poskytují finanční vyjádření rizik, které je lépe představitelnější. Negativní stránkou může být 

ovšem vysoká náročnost na čas, úsilí a také porozumění zjištěných výsledků v celkovém 

kontextu.
56

 

Kruliš uvádí obecný vzorec pro výpočet míry rizika, kdy do něj vstupuje 

pravděpodobnost vzniku nebezpečné události (p) a potenciální velikost následků (N). Hodnota 

získaná vynásobením těchto veličin poté představuje míru rizika. 
57

 

R = p × N 

2.11.2 Kvalitativní metody 

Zaměřují se především na popis (slovní, číselný) možného dopadu 

a na pravděpodobnosti, že nastane v budoucnu nežádoucí událost. Velikost možného rizika se 

vyjadřuje převážně těmito třemi způsoby: 

 obodováním (většinou na stupnici 1 – 10), 

 pravděpodobností (0 – 1), 

 slovně (malá, střední, vysoká). 

Určení míry rizika se provádí kvalifikovaným odhadem, je tedy více subjektivní, ale 

jednodušší a rychlejší. Problém může vzniknout při finančním vyjádření nákladů na eliminaci 

hrozby, například když je hrozbě přisouzena hodnota „vysoká“. 

2.11.3 Kombinované metody 

Základem u kombinovaných metod jsou číselné údaje. Cílem je však, kvůli 

kvalitativnímu hodnocení, lepší vyjádření reality než jaké přináší výsledky kvantitativních 

metod. Je důležité brát v úvahu také fakt, že vstupní údaje kvalitativních metod nemusí být 
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úplně přesné a mohou zkreslovat zjištěné výsledky. Toto zkreslení může být přisuzováno 

například rozdílnému měřítku stupnice nebo malým zkušenostem experta.
58

 

2.11.4 Příklady nejpoužívanějších metod 

Metoda Monte Carlo 

Metodou Monte Carlo je jakákoliv simulační metoda chovající se jako skutečný 

systém, která využívá posloupnosti náhodných či pseudonáhodných čísel k dosažení 

výsledku. V praxi se používá řada modifikací, které jsou prováděny pro konkrétní subjekt, 

projekt nebo proces. V současné době již není největší důraz kladen na rychlost výpočtu 

výsledků, ale na algoritmus, který by měl být schopen pracovat s co největším množstvím 

variant vyskytujících se v praxi.
59

 Tato metoda je početně velmi náročná, a proto je 

zpracována do softwarové podoby a poté prováděna na výkonných počítačích.
60

 Podrobně 

tuto metodu popisuje Korecký a Trkovský.
61

 

Stromové diagramy 

Jedná se o uspořádaný a orientovaný graf, který popisuje vývoj událostí. Je to vlastně 

postupný popis sledovaného procesu, který je běžně a často využíván. Existují tři druhy 

uspořádání stromového diagramu. Objektivní (vychází z jednoznačné podstaty události – 

výsledek hodu kostkou), subjektivní (vychází z teoretických znalostí a zkušeností – odhad 

vývoje počasí) a smíšený (kombinace předchozích).
62

 

Stromové diagramy se poté dělí do dvou základních skupin a to konkrétně: 

 analytické diagramy znázorňují: 
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o jaké následky Ei plynou z události E anebo 

o jaké příčiny Ei vedou k události E, 

o obecně tedy lze říct, že od jediné události E pokračujeme k několika událostem 

Ei, 

 syntetické diagramy znázorňují: 

o jaký následek E plyne z událostí Ei anebo 

o jaká příčina E vede k událostem Ei, 

o od několika událostí Ei tedy přecházíme k jedné události E. 

Tento slovní popis analytických a syntetických diagramů je znázorněn graficky 

na obrázku dole, kvůli lepší přehlednosti. Události jsou znázorněny většinou pomocí bloků 

různého tvaru (v tomto případě kruhu), spojnice jednotlivých bloků představují vazby mezi 

nimi a vztahy mezi událostmi jsou zprostředkovány za pomoci hradel. 

 

Obrázek 4 - Stromový diagram
63

 

FTA 

FTA (Fault Tree Analysis) je již konkrétní metodou stromového diagramu, která se 

provádí při rozboru nežádoucích situací či událostí. Většinou se nejprve určí nežádoucí 

situace, která se rozebere spolu s procesním systémem, do kterého patří. Dále se zpětně 

identifikují sledy možných situací a dějů, které mohou vést k nežádoucí situaci. Za pomoci 

logických operátorů se dokončí stromový diagram poruch. A nakonec se stromový diagram 
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analyzuje z hlediska možných opatření, které v budoucnu zabrání vzniku nežádoucí situace.
64

 

Další možný postup popisuje Korecký a Trkovský.
65

 

Expertní metody 

Velmi významným a účinným nástrojem k analyzování rizik jsou tzv. expertní 

metody, které provádí experti nebo expertní týmy, díky svým znalostem a zkušenostem. 

Výsledky jsou vyjádřeny za pomoci verbálního či numerického názoru experta a používají se 

převážně v oblastech, kde je rozhodování ovlivněno nejistotami a neurčitostmi. Usiluje se zde 

o to, aby jednotlivé názory expertů byly srovnatelné a vyhodnotitelné. Tento cíl však může 

být negativní v případě, že nebudou brány na zřetel také extrémní hodnoty a budou 

„rozpuštěny“ v průměru. 

Expertní metody se dále rozdělují do dvou skupin. V první skupině metod je 

výsledkem verbální odhad nebezpečí rizik a projektu a ve druhé je výsledkem numerický 

odhad závažnosti nebezpečí a rizik v projektu. Klasickým příkladem verbálních výsledků je 

brainstorming, který je založen na zjištění maximálního množství bezprostředních názorů 

expertů. Dále do této skupiny patří například analýza „co – když“ nebo Ishikawův diagram.
66

 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis = Analýza možnosti vzniku vad a jejich 

následků) je nejrozšířenější expertní metoda pro analýzu rizik, která byla poprvé použita 

v roce 1949 ve vojenském průmyslu v USA. Skládá se ze dvou částí: 

 Verbální část je zaměřena na zjištění: 

o možného vzniku poruch, 

o možných způsobů poruch, 

o možných následků poruch. 

 Numerická část se zaměřuje na výpočet tzv. RPN indexu, který slouží ke stanovení 

rizika za pomocí tří parametrů (závažnost nebezpečí, pravděpodobnost realizace 
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a zjistitelnost). Odhady expertů se zde volí na základě předem stanovené stupnice, ve 

které je nejlepším hodnocení 1, ovšem rozsah stupnice zde nehraje žádnou roli. 

Při aplikaci této metody je důležité držet se několika stěžejních kroků, které vedou 

k úspěšnému odhalení rizik v procesech. V úvodní části analýzy se zjistí všechny možné 

negativní situace, které v procesech můžou nastat. Tyto rizikové situace se poté ohodnotí tzv. 

RPN hodnotou (Risk Priority Number) a také se stanoví celková suma RPN, která představuje 

celkovou rizikovost projektu a po aplikaci metod pro snížení rizik se porovnává s novou 

hodnotou. Při používání metody FMEA je potřebné se také zaměřit na závažnost nebezpečí 

a odděleně jej vyhodnotit. RPN hodnota může jednotlivé rizikové situace zkreslovat kvůli 

dalším vstupujícím parametrům. Pokud je vznik poruchy málo pravděpodobný a zjistitelnost 

poruchy vysoká, RPN hodnota je nižší, ovšem neznamená to, že závažnost nebezpečí je malé. 

Často se stává, že velmi závažná nebezpečí jsou málo pravděpodobná. FMEA je velmi často 

upravována a jednou z její varianty je PFMEA, která se zaměřuje na procesy. 

UMRA (Universal Matrix of Risk Analysis = Univerzální matice rizikové analýzy) 

byla poprvé použita v Praze v roce 2000 při rozhodování o způsobu převedení metra pod 

řekou. Podobně jako FMEA se skládá ze dvou fází. Tou první je verbální část, ve které se 

identifikují segmenty vystavené nebezpečí a zdroje nebezpečí, které dané segmenty ohrožují. 

Tuto část provádí tým expertů, který na základě svých poznatků a odhadů vyplní výchozí 

formulář matice, který je používán v následující fázi. Druhá, numerická část, je zaměřena 

na odhad závažnosti nebezpečí a kvalifikaci nebezpečí podle odhadnutých závažností. Tyto 

odhady jsou pak doplněny do expertních matic jednotlivých expertů, ze kterých je pak 

vytvořena konečná expertní matice.
67

 

2.12 ANALÝZA PODNIKU 

Každý jednotlivec, skupina či celý podnik se pohybují v nějakém prostředí, které na ně 

působí. Toto působení může mít pozitivní i negativní charakter, a proto je nutné toto okolí 

analyzovat. Většina příležitostí pro podnik přicházejí z vnějšího prostředí a jejich analyzování 

může přinést kýženou výhodu v konkurenčním boji. 
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Analýza vnějšího prostředí je zaměřena hlavně na nalezení vývojových trendů 

v okolí podniku, které mohou výrazně ovlivnit budoucí výkonnost firmy. Z počátku je 

důležité zjistit, jestli nedošlo ke změnám v předpokladech, na základě kterých byla vytvořena 

stávající strategie. Pokud jsou tyto předpoklady výrazně změněny, je nutné změnit i strategii 

(v okolí podniku vznikly nové příležitosti, ale i hrozby). Analýza okolí podniku by měla být 

provedena prostřednictvím tří základních kroků, které na sebe navazují: 

 Analýza současné strategie a nástrojů k jejímu naplnění. 

 Identifikace aktuálního stavu okolí a predikce vývoje okolí. 

 Ohodnocení významu zjištěných změn pro další rozvoj firmy.
68

 

Analýza okolí podniku řeší také Jakubíková
69

  

 

Obrázek 5 - Členění okolí podniku
70
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2.12.1 Analýza obecného okolí podniku 

Analýza širšího okolí podniku bývá zpravidla zaměřena na sociální, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické trendy. Využívá se tzv. SLEPTE analýza. Další 

informace o vnějším prostředí podniku popisuje Jakubíková.
71

 

Socioekonomický sektor ovlivňuje především aktuální a budoucí stav ekonomiky. 

Důležité je uvědomění fungování magického čtyřúhelníku, který je tvořen ekonomickým 

růstem, nezaměstnaností, inflací a vnější rovnováhou. Cílem magického čtyřúhelníku je 

obsažení co největší možné plochy při grafickém vyjádření, toho je docíleno maximalizací 

přebytku v obchodní bilanci a ekonomickým růstem a minimalizací inflace 

a nezaměstnanosti. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím tento sektor je ekologie. V celé 

společnosti se na toto odvětví klade velký důraz. U podniků se sleduje, zda např. využívají 

alternativní energetické zdroje, recyklují odpad nebo nevypouští do ovzduší příliš mnoho 

zplodin. Mezi důležité sociální faktory patří například životní úroveň, zdravotní stav 

a struktura populace nebo životní styl. Tyto sociální faktory mohou výrazně působit 

na poptávku po zboží a službách. 

Technologický sektor také výrazným způsobem ovlivňuje podnikatelskou činnost. 

Na jedné straně působí na zkvalitnění, urychlení a zjednodušení činnosti, ale na druhé straně 

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

na výzkum a vývoj společnosti vrátí. 

Vládní sektor může velmi výrazně ovlivňovat fungování ekonomiky v daném státu. 

K ovlivňování může docházet především prostřednictvím fiskální či monetární politiky. Stát 

také významně působí na úroveň zaměstnanosti (státní podniky, orgány státní správy), 

na spotřebu zboží a služeb (státní zakázky) nebo na situaci na trzích (regulace cen).
72

 

SLEPTE analýza 

SLEPTE analýzu tvoří celkem šest oblastí z obecného okolí podniku, které jsou 

podrobněji zkoumány. Konkrétně jsou to: 
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 sociální oblast – struktura společnosti, vzdělanost, kupní síla obyvatelstva, 

 legislativní oblast – chystané zákony a vyhlášky, státní regulace, 

 ekonomická oblast – hospodářský růst, inflace, směnný kurz, 

 politická oblast – aktuální politická situace, stabilita vlády, monetární a fiskální 

politika, 

 technologická oblast – postoj k vědě a výzkumu, dostupnost informací, 

 ekologická oblast – nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů 

energie. 

2.12.2 Analýza oborového okolí podniku 

Oborové okolí podniku je v největší míře ovlivněno konkurencí, odběrateli 

a dodavateli. Cíle společnosti a také strategie, které pomáhají k dosažení cílů, bývají výrazně 

ovlivněny mírou atraktivity oboru, ve kterém firma působí. Nejčastějším nástrojem, který se 

používá pro oborovou analýzu, je Porterův model konkurenčního prostředí.  

Sektor zákazníků 

Při analýze zákazníků je v první řadě nutné zjistit, jaké mají zákazníci potřeby a jaká 

jsou jejich očekávání. Dále je nutné zjistit, kdo by mohl být jejich budoucím zákazníkem a co 

může zákazníky cizích společností vést ke změně dodavatele. Analýza je tedy zaměřena 

na následující faktory: 

 Identifikace kupujících – Kupující jsou většinou rozdělováni do tří skupin 

na spotřebitele, velkoobchod (maloobchod) a průmysl. Každou skupinu charakterizují 

jiné faktory, které ovlivňují potřebu nakupování. 

 Demografické faktory – V případě poklesu množství osob na daném území, klesá 

také poptávka jako taková. Při zvyšování průměrného věku obyvatelstva se společnost 

více zaměřuje na zlepšení sociálních podmínek. 

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

oblastech se zákazníci nachází, zda budou ochotni do místa podnikání dojíždět a také 

zda bude možné pohodlné zásobování (např. v případě obchodu). 
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Sektor dodavatelé 

V podnikání je důležité brát v úvahu dostupnost vstupů, které jsou potřebné pro 

podnikatelskou činnost a také, aby tyto dodávky vstupů byly pravidelné a ničím 

neohrožované. Náklady spojené s dodávkami ovlivňuje vyjednávací síla odběratele resp. 

dodavatele. Pokud má odběratel silné nebo absolutní postavení na trhu, může si víceméně 

určovat, za jakých podmínek obchod proběhne. Naopak, pokud se odběratel nachází ve velmi 

konkurenčním odvětví, jeho vyjednávací síla je malá a musí se podřídit požadavkům 

dodavatele. 

Sektor konkurenti 

Při zjišťování situace v konkurenčním prostředí je nutné se zaměřit hlavně na tyto 

aspekty. Téměř nutností je zjistit, jak si společnost vede v porovnání s konkurencí (např. 

pomocí ekonomických ukazatelů, oblíbenosti u zákazníků atp.), jestli do oboru vstupují noví 

konkurenti, zda nejsou výrobky společnosti na konci svého životního cyklu a jak je obor 

rentabilní. Konkurenční boj v daném oboru velmi ovlivňují tzv. bariéry vstupu na trh resp. 

bariéry výstupu z trhu. Těmito bariérami se podrobně zabývá Porter
73

. Neméně důležitým 

faktorem, který ovlivňuje konkurenční boj, je cena a kvalita substitutů, které dokáži nahradit 

výrobek či službu dané společnosti.
74
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Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Obrázek 6 - Porterův model konkurenčního prostředí
75

 

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

činitelé, které výrazně ovlivňují jeho postavení na trhu. Těmito činiteli jsou: 

 Vyjednávací síla odběratelů. 

 Vyjednávací síla dodavatelů. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh. 

 Hrozba substitutů. 

 Situace na trhu.
76

 

Podrobně tuto problematiku popisuje Porter.
77
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2.12.3 Analýza vnitřního prostředí 

Při analyzování vnitřního prostředí firmy a hlavně její strategie, se většinou zaměřuje 

na tzv. klíčové faktory úspěchu. K lepšímu provedení analýzy slouží 7S model, který byl 

vymyšlen poradenskou firmou McKinsey. Při použití modelu 7S se pohlíží na jednotlivé dílčí 

faktory úspěchu celistvě, včetně vazeb mezi nimi a vzájemného působení.
78

 

 

Obrázek 7 - 7S model 
79

 

Z obrázku je patrné, že je model 7S pojmenován podle 7 faktorů, jejichž názvy 

začínají v anglickém jazyce písmenem S. Konkrétně to tedy jsou: 

 Strategy 

 Structure (organizační struktura, kontrolní mechanismy, sdílení informací atd.) 

 Systems (prostředky a procesy určené pro řízení společnosti) 

 Style (způsob řešení nastalých problémů manažery) 
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 Staff (zaměstnanci, jejich vztahy, funkce, motivace, loajálnost) 

 Skills (profesní dovednosti zaměstnanců, míra synergického efektu) 

 Shared values (ideje a vize společnosti, dodržované pracovníky a zainteresovanými 

stranami).
80

 

2.12.4 SWOT analýza 

Poslední části analýzy podniku je SWOT analýza, která na základě SLEPTE analýzy, 

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

stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats). 

Tabulka 3 - SWOT matice 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Jednotlivé skutečnosti jsou verbálně charakterizovány (případně mohou být ještě 

číselně ohodnoceny podle důležitosti) a rozděleny do kvadrantů SWOT tabulky. Pokud jsou 

SWOT analýzy zpracovávány opakovaně, lze z nich provést hodnocení, zda slabé stránky 

a hrozby ubývají a zda se využívají zjištěné příležitosti. Při zpracování SWOT analýzy se 

doporučuje dodržovat určité zásady, které popisuje Keřkovský a Vykypěl.
81

 Tato analýza 

slouží jako cenný zdroj informací pro stanovení strategie společnosti. Strategie by měla být 

navrhnuta tak, aby byly eliminovány hrozby a slabé stránky a byly využity možné příležitosti 

pro firmu. 
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Tabulka 4 - Schéma strategií SWOT 
82

 

SWOT Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

Příležitosti (Opportunities) Strategie SO Strategie WO 

Hrozby (Threats) Strategie ST Strategie WT 

 SO – využití silných stránek k dosažení zjištěných příležitostí a získání konkurenční 

výhody. 

 WO – překonat slabé stránky za pomocí příležitostí. 

 ST – využit silné stránky pro eliminaci hrozeb. 

 WT – zmenšit náklady na co nejnižší úroveň a čelit hrozbám.
83
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

3.1.1 Základní charakteristiky 

Název: Synergent, s.r.o. 

Sídlo: Růžová 1238, 686 01 Uherské Hradiště 

Datum vzniku: 14. února 2013 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 

živnostenského zákona 

Vedení společnosti: Jednatel a majitel v jedné osobě 

Logo společnosti:  

Obrázek 8 - Logo Synergent, s.r.o.
84

 

3.1.2 Popis společnosti 

Společnost Synergent, s.r.o. je mladou společností, která se zrodila teprve nedávno 

a prakticky stojí na začátku svého působení na trhu se službami. Zaměřuje se převážně 

na tvorbu webových stránek, ale i přes její relativní mladost se již může pyšnit desítkami 

úspěšných webových prezentací společností z nejrůznějších odvětví. Dále samozřejmě nabízí 

i dodatečné služby týkající se webových stránek, jako je jejich údržba a správa. S webovými 

stránkami také souvisí možnost nákupu přes internet, což je v současné moderní době téměř 
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nutností. Společnost Synergent nabízí tvorbu internetových obchodů zákazníkovi na míru, 

přesně podle jeho přání a představ. 

Vytvoření kompletního jednotného grafického kabátu, jak v digitální, tak ve fyzické 

podobě není pro společnost žádným problémem. Grafický návrh jednotných vizitek, 

hlavičkových papírů, propisek, letáků a brožur je samozřejmostí. Společnost se snaží, aby 

byly tyto grafické návrhy jednoduché, moderní, ale svou podobou zaujaly a dostaly se 

do podvědomí potenciálních zákazníků. 

Další část, na kterou se firma zaměřuje je vývoj a tvorba mobilních iOS a Android 

aplikací, které jsou velmi populární u všech lidí, kteří vlastní chytré telefony, tablety či jiné 

moderní prostředky podporující chod těchto aplikací. 

Společnost vlastně dokáže zákazníkovi vytvořit kompletní řešení internetové 

prezentace na míru. Webové stránky jsou tvořeny ve formě moderního, čistého a kreativního 

designu za pomoci nejnovějších technologií tvorby webu. Webové stránky jsou ovšem 

tvořeny tak, aby byly velmi uživatelsky přívětivé a každý uživatel jednoduše dostal informaci, 

kterou hledá. 

3.2 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ PODNIKU 

3.2.1 SLEPTE analýza 

Sociální faktory 

Mezi hlavní sociální faktory, které můžou ovlivnit podnikání této společnosti, jsem 

vybral vzdělání obyvatel v kraji, ve smyslu dostupnosti možné pracovní síly. Dále také vývoj 

věkové struktury obyvatel, úroveň mezd pracovníků v oboru a v kraji a v neposlední řadě 

geografickou polohu společnosti. 

Ve Zlínském kraji dochází od roku 2010 k poklesu žáků středních škol i studentů 

vysokých škol. To může vést k menší dostupnosti potenciální pracovní síly z IT oboru, ovšem 

spousta lidí se programování a grafickým návrhům věnuje ve svém volném čase a nepotřebují 

k práci v tomto oboru specializované vzdělání. V místě sídla společnosti se navíc vyskytuje 

střední škola se zaměřením na IT, ze které každoročně vychází několik nadějných žáků. 

V nedalekém krajském městě se nachází univerzita, která má fakulty se zaměřením 

na aplikovanou informatiku a multimediální komunikace. Z těchto důvodů usuzuji, že pro 

novou firmu nebude problém s případným sháněním kvalifikované pracovní síly. 
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Průměrný věk obyvatelstva ve Zlínském kraji průměrně meziročně roste o 0,3% po 

dobu deseti let, což pro společnost není příliš dobrá zpráva, jelikož starší lidé příliš 

nevyužívají moderní technologie a komunikační prostředky. A také celkový počet obyvatel se 

v kraji snižuje, převážně kvůli téměř nejnižším mzdám v republice a menší pracovní nabídce. 

Legislativní faktory 

Mezi složky, které ovlivňují společnost z legislativní stránky, je možné zařadit 

existenci zákonů jako například obchodní zákoník, občanský zákoník, daňové zákony, 

autorské právo a různá jiná legislativní omezení. Vzhledem k častým změnám ve vládní sféře 

dochází také k častým změnám těchto zákonů, což vede mnohdy k nepřehlednosti v tom, 

který zákon platí a který ne. 

Webové stránky se skládají ze dvou hlavních částí, konkrétně ze zdrojového kódu 

a z grafické části, která obsahuje různé texty, obrázky, animace, videoklipy atp. Při tvorbě 

webu a hlavně jeho grafické stránky, je důležité mít na paměti autorská práva k použitým 

materiálům (obrázky, videa atd.). Na druhou stranu autorské právo na vzhled stránky jako 

celku si nárokuje také společnost. Při tvorbě autorskoprávní smlouvy mezi zákazníkem 

a společností je nutno také dbát na náležitosti stanovené podle obchodního a občanského 

zákoníku. Od 1. ledna 2014 platí v ČR Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a také část 

stávajícího obchodního zákoníku byla nahrazena Zákonem o obchodních korporacích č. 

90/2012 Sb., tudíž je nutné, aby bylo uzavírání nových smluv plně v souladu s těmito 

aktualizovanými zákoníky. Dále by se měla společnost řídit Autorským zákonem č. 121/2000 

Sb., Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., 

Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb.. 

Ekonomické faktory 

Jelikož se jedná o malou společnost, která působí na malém a místním trhu, změny 

u makroekonomických ukazatelů nemají na společnost žádný vliv. Za poslední tři roky nejsou 

výkyvy v těchto ukazatelích (inflace, HDP, úroková míra) nijak výrazné a neovlivňují chod 

společnosti. Daň z příjmů u fyzických osob je v České republice stanovena na 15%. Základní 

sazba daně z přidané hodnoty je v České republice 21%, snížená sazba je 14%. Na služby, 

které společnost poskytuje, se vztahuje základní sazba daně. Současná vláda plánuje zavést tři 

sazby DPH, jednu normální a dvě snížené (například na léky). Zatím však nejsou určeny 

jejich přesné výše, jisté je pouze to, že změny se dají očekávat nejdříve v roce 2015. 
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Politické faktory 

Současná vláda České republiky je již třináctá v pořadí (od r. 1993) a je spíše středně 

levicového směru, kdy je kladen důraz na sociální politiku a sociální jistoty. Předsedou vlády 

je Bohuslav Sobotka a prvním místopředsedou Andrej Babiš. Vláda byla jmenována 

prezidentem Milošem Zemanem na konci ledna 2014. Vládu tvoří koalice politických stran 

ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. Momentálně je pozice vlády ČR poměrně stabilní a situace je 

klidná. Z dlouhodobého hlediska je ovšem patrné, že je situace na naší politické scéně 

poměrně vrtkavá a často vláda nevydrží u moci po celou dobu zvolení. Vláda se zaměřuje 

na podporu sociálně tržní ekonomiky, jejíž pilíře jsou hlavně v existenci konkurence, měnové 

stabilitě a sociálním zabezpečení. 

Za krátkou dobu svého působení se již dokázala vláda dostat pod tlak veřejnosti, 

například kvůli nešťastnému vyjádření ministryně spravedlnost Válkové o poválečném 

odsunu německého obyvatelstva z Československa, dále mezi vládními stranami vznikly 

menší rozpory kvůli ukrajinské krizi nebo kvůli sporu o navýšení rozpočtu pro zdravotnictví. 

Na konci března roku 2014 vláda schválila přistoupení České republiky k evropskému 

fiskálnímu paktu, který by měl napomoci k větší rozpočtové zodpovědnosti a tím také snížit 

zadluženost státu. Tento pakt ovšem vejde v platnost až po přijetí eura v České republice. 

Technologické faktory 

Vývoj technologií je v odvětví, ve kterém se společnost pohybuje velmi rychlý, řekl 

bych až raketový. Lidé po celém světě se snaží neustále nacházet nové prostředky, s jejichž 

pomocí budou webové stránky lepší, přívětivější, modernější, prostě originálnější. Je důležité, 

aby pracovníci drželi krok s nejnovějšími trendy a sledovali světový vývoj v tvorbě webu, 

v optimalizaci stránek pro vyhledávače nebo marketingových praktikách. A také, aby tyto 

nově nabyté vědomosti přenášeli do své práce a tím ji zkvalitňovali a získávali nové 

zákazníky. Jelikož je pro pracovníky společnosti jejich práce také koníčkem a věnují mu 

hodně volného času, tak i jejich sebezdokonalování probíhá přirozenou cestou. 

Při své práci společnost využívá nejmodernějšího počítačového vybavení, tabletů 

a chytrých telefonů, převážně od společnosti Apple. Při tvorbě webových stránek, aplikací 

a grafických návrhů bývá využívána kombinace prvků z programovacích jazyků HTML, 

XHTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, C++, Adobe CS6 a také je kladen důraz na dobře 

nastavené klíčové slova kvůli lepšímu vyhledávání. 
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Ekologické faktory 

Na ekologii se v posledních letech klade velký důraz, ovšem společnost při své 

činnosti nijak výrazně neohrožuje životní prostředí. Zaměřuje se tedy převážně na třídění 

odpadu, ekologické odstranění použitého kancelářského vybavení (např. náplní z tiskáren). 

V případě, že doslouží nějaké elektronické vybavení kanceláře, je samozřejmě postaráno 

o jeho ekologickou likvidaci. 

3.3 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ PODNIKU 

3.3.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterova analýza se zaměřuje na analyzování oborového okolí podniku. Skládá se 

z pěti dílčích částí, kterými jsou vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů, hrozba vstupu 

nových konkurentů, hrozba substitutů a konkurenční situace na trhu. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Jelikož není činnost společnosti žádným způsobem závislá na dodavatelích, tak 

i vyjednávací síla dodavatelů je mizivá. Při tvorbě webových stránek či mobilních aplikací se 

pracovníci spoléhají výhradně na své vlastní kreativní schopnosti, které poté přenáší 

do fyzické podoby ve formě webu a aplikací. Dodavatelsky jsou ve společnosti řešeny pouze 

běžné kancelářské potřeby (papíry do tiskárny, propisky, kancelářské sponky, tonery, 

poznámkové bloky, pořadače, obálky, hlavičkové papíry atp.), které jsou ovšem v dostání 

ve většině obchodů převážně za stejnou cenu. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost nemá žádné významné stálé odběratele, se kterými by měla uzavřeny 

dlouhodobé odběratelské smlouvy nebo kteří by tvořili nějakou většinovou část odbytu. Za 

dva významnější klienty lze považovat společnost BaconPack, s.r.o. a taky startup realPad, se 

kterými hodně spolupracují na základě oboustranné spokojenosti. Vyjednávací sílu odběratelů 

tedy nepovažuji za nijak vysokou, ti kteří se na společnost obrátí s nabídkou obchodu, již mají 

představu o tom, s kým by chtěli spolupracovat, jak jejich práce vypadá a také v jaké cenové 

relaci se jejich práce pohybuje, tudíž se již s cenou nijak dramaticky nepohybuje. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Konkurence na trhu s tvorbou webových stránek, elektronických obchodů, aplikací pro 

chytré telefony či jiných marketingových propagací je velká. Tento druh podnikání je velmi 

dostupný a nemá téměř žádné bariéry vstupu zvláště kvůli poměrně nízkým počátečním 

nákladům. K práci stačí prakticky jen počítač a vědomosti, které drtivá většina osob, 

pohybujících se v tomto odvětví, získává ráda, protože tato práce je také jejich koníčkem. 

Menší barierou by mohla být cena licencí za software, která se může pohybovat v řádech 

desetitisíců. Tak jako u většiny podnikatelských příležitostí i zde platí, že se v začátcích 

setkávají nové firmy s menším množstvím zakázek. Proto je důležité, aby byl jakýkoliv první 

projekt proveden s maximální možnou precizností a společnost tak začala budovat pevné 

základy pro postavení na trhu. 

Hrozba substitutů 

Nepředpokládá se, že by bylo v nejbližší době nalezeno nějaké převratné řešení pro 

propagaci společnosti na internetu, které by nahradilo existenci webových stránek či 

obchodování prostřednictvím internetových obchodů. Možný substitut, propagace společnosti 

prostřednictvím webu, mohou být různé marketingové kampaně, například ve formě e-mailů, 

newsletterů, virálního marketingu, reklamních videí, bannerů, affiliate marketingu atp. Je 

ovšem patrné, že vlastní webové stránky jsou pro každou společnost základem prezentace 

podniku veřejnosti a jsou tudíž prakticky nenahraditelné. 

Situace na trhu 

Trh s tvorbou webových stránek je v současné době poměrně nasycen, kvůli nízkým 

bariérám vstupu zde panuje poměrně silně konkurenční prostředí. Společností, které nemají 

svou vlastní webovou prezentaci, již není velké množství, a proto i počet potenciálních 

zákazníků je malý. Mezi hlavní konkurenční výhodu společnosti lze považovat mladý tým 

kreativních pracovníků, kteří jsou plni odhodlání něco dokázat a zlepšovat se. Jejich tvorba je 

založena na moderním a jednoduchém designu, který je uživatelsky velmi přívětivý. Dále si 

společnost zakládá na individuálním přístupu ke každé zakázce, která zaručuje maximální 

možnou spokojenost zákazníka. To jsou hlavní body, kterými se odlišuje od konkurence. 
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3.4 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

3.4.1 7S 

Analýza 7S je zaměřena na zjištění situace uvnitř společnosti. Skládá se ze sedmi 

dílčích částí, které chod společnosti nejvýrazněji ovlivňují. 

Strategie 

Společnost plánuje v následujících letech přesun od tvorby webových stránek, 

internetových obchodů a grafických návrhů k téměř výhradnímu vývoji mobilních aplikací 

pro Android a iOS. Zaměřit by se chtěli také hlavně na zahraniční trhy s mobilními 

aplikacemi kvůli větším rozpočtům, které jsou vyhrazeny pro vývoj těchto aplikací. Do dvou 

let je plánovaná cesta do Palo Alta v Californii, za účelem hledání potencionálních budoucích 

klientů, dále návštěva podnikatelských inkubátorů a startup center. Společnost se převážně 

zaměřuje na spolupráci s mladými lidmi nebo studenty, kteří tuto činnost nedělají na plný 

úvazek, ale většinou se jedná o jejich koníček. Ve svých produktech je kladen důraz 

na odlišení od konkurence a hlavně na individuální přístup ke každé zakázce. 

Struktura společnosti 

Ve společnosti funguje velmi liberální způsob vedení, kdy není stanoven žádný ředitel 

nebo vedoucí pracovník, který by ostatní řídil. Každý ze členů týmu má rozdělené úkoly, se 

kterými se zabývá a případně pomáhá ostatním pří řešení problémů. Vzhledem k tomu, že je 

ve společnosti menší počet pracovníku, tak je tento způsob řízení dostačující. Ke komunikaci 

s úřady a s klienty je oprávněn majitel společnosti. 

Systémy 

Pracovníci ve společnosti používají pro komunikaci a přehled o stavu rozpracovanosti 

v projektech systém BaseCamp a dále pro komunikaci Skype. Ovšem pořád je na prvním 

místě osobní kontakt, to znamená, že pravidelné schůzky a porady jsou nutností. Programy 

nutné pro jejich práci jsou podrobněji popsány výše, ovšem pro připomenutí se jedná 

především o Adobe Creative Suit, Eclipse, Netbeans, iCode, Balsamiq Mockups, Skala View 

atd. Co se týče systémového vybavení, tak by do budoucna určité změny byly vhodné, ovšem 

zatím se žádné neplánují. 
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Styl řízení 

Kvůli komunikaci s okolím společnosti je do jejího čela stanoven majitel společnosti, 

ale na řízení a chodu se podílí všichni pracovníci. Každý má svůj úkol a specializaci, které se 

věnuje, jak nejlépe umí. Své jednání jménem společnosti musí být schopen případně vysvětlit 

ostatním pracovníkům na pravidelných poradách. V případě, že pracovník nedodrží termín 

dokončení projektu, je sankciován podle předem dohodnutých penálů. V opačném případě, 

kdy je klient nadmíru spokojený s dokončeným projektem, následuje odměna ve formě 

finančních prémií. Společnost je vedena demokratickým stylem, který vyhovuje všem 

pracovníkům a v kreativním kolektivu mladých lidí je i vyžadovaná. 

Spolupracovníci 

V současné době ve společnosti pracuje 6 lidí, kdy téměř většina funguje jako externí 

pracovníci. Ve společnosti jsou zavedeny pravidelné dny, kdy se všichni pracovníci sejdou 

a prodiskutují své postupy v projektech nebo naopak společně řeší nastalé problémy. 

Pravidelné firemní školení není nastaveno, protože se každý z pracovníků o tento obor zajímá 

sám v takové míře, že má přehled o nejnovějších trendech v daném odvětví. 

Schopnosti 

Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, každý z pracovníků si své schopnosti 

a dovednosti prohlubuje individuálně ze své vlastní iniciativy. Aktuální dovednosti 

pracovníků jsou na vysoké úrovni a odpovídají požadavkům v daném odvětví. Požadavky se 

ale neustále mění, a proto je důležité, aby byl neustále sledován vývoj nových technologií. 

Důležitým faktorem úspěchu je také schopnost pracovníků velmi úzce spolupracovat 

a táhnout za jeden provaz. Jedná se například o spolupráci grafika a programátora. Pokud 

grafik připraví programátorovi nepřehledné podklady, programátorovi trvá déle, než projekt 

dokončí a tím ohrožuje kladné reference na společnost. 

Sdílené hodnoty 

Již v základní myšlence společnosti je kladen velký důraz na přátelský, silný 

a bezkonfliktní kolektiv plný mladých a nadějných programátorů, grafiků a jiných kreativních 

lidí. Tohoto je dosahováno důkladným výběrem spolupracovníků, pravidelným setkáním 

a dalšími aktivitami, které podporují vzájemnou soudržnost. 
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3.5 SWOT 

Na základě zjištěných poznatků z předešlých analýz lze provést analýzu silných 

a slabých stránek společnosti a také příležitostí a hrozeb. 

Silné stránky 

 Individuální přístup ke každé zakázce, 

 kolektiv, který jde za stejným cílem, 

 práce jako koníček, 

 důkladná User Experience analýza, 

 návrh kompletní grafické identity pro zákazníka, 

 sledování nejnovějších trendů v oboru. 

Slabé stránky 

 Externí pracovníci, 

 nezkušený tým, 

 získávání zakázek převážně díky referencím, 

 mladá společnost bez tradice, 

 slabé postavení na trhu. 

Příležitosti 

 Vláda, která podporuje podnikatelskou činnost, 

 zaměření na mobilní aplikace, 

 pasivní příjem z webových stránek a mobilních aplikací, 

 zaměření se na zahraniční trhy (mobilní aplikace). 

Hrozby 

 Zvyšující se konkurence, 

 časté změny na politické scéně (hrozba zastavení podpory podnikání), 

 snižující se počet potencionálních zákazníků (webové stránky), 

 ústup klasických webových prezentací společností, 

 nezájem o mobilní aplikace v zahraničí. 
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4  ANALÝZA RIZIK 

V následující části bude provedena analýza vybraného procesu ve společnosti, která 

bude spojena s detekováním rizik ohrožujících chod a dokončení tohoto procesu. Jako 

prostředek pro detekci těchto rizik byla vybrána metoda FMEA, respektive její modifikace 

PFMEA, která je přímo určena pro analýzu procesů. Na takto zjištěná rizika budou navrhnuta 

doporučení vedoucí k jejich snížení. V závěrečné části bude provedeno také finanční vyčíslení 

dopadů rizik pro lepší představitelnost majiteli společnosti. 

PFMEA je metoda pro analyzování rizik, ve které se využívá verbálních 

i numerických hodnocení. Pro provedení těchto hodnocení bude zapotřebí jednotlivec nebo 

tým expertů, který se většinou skládá ze členů společnosti a z různých rizikových analytiků. 

Pro analýzu je expertní tým vhodnější kvůli nezkreslenému pohledu na proces, pohledu 

zevnitř i zvenčí a také kvůli většímu množství nápadů. U jednotlivých rizik budou 

kvantifikovány tři faktory, konkrétně jejich závažnost, pravděpodobnost výskytu 

a zjistitelnost. 

4.1 POPIS ANALYZOVANÉHO PROCESU 

Hlavním zaměřením společnosti Synergent, s.r.o. je tvorba webových stránek, 

internetových obchodů a aplikací pro mobilní telefony. Tento trh lze považovat za vysoce 

konkurenční a jakákoliv chyba se při zpracování zakázky může velmi negativně odrazit 

na dobrém jménu společnosti, odlivu potencionálních zákazníků ke konkurenci a tím ke ztrátě 

výnosů. Všechny tyto tři výše zmíněné obory, ve kterých se společnost pohybuje, jsou velmi 

zjednodušeně přirovnatelné k jakýmsi výrobním procesům, které obsahují určité stěžejní 

body, bez kterých by dokončení takovéhoto projektu nebylo možné. Následující analýza 

rizik bude provedena na obecnou realizaci zakázky. Tato analýza poté bude aplikovatelná 

na všechny realizace zakázek ve společnosti a nebude hrát roli, zda se jedná o tvorbu 

webových stránek nebo mobilních aplikací, protože postup realizace zakázky je téměř totožný 

a případné nutné změny v analýze budou jen minimální. 

4.1.1 Fáze analyzovaného procesu 

Proces realizace zakázky nebo projektu byl rozdělen do šesti hlavních fází, ve kterých 

budou identifikována rizika na ně působící, včetně důsledků a příčin. Jednotlivé části 

souhrnně pokrývají celý časový rámec potřebný k realizaci zakázky a chronologicky na sebe 
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navazují. Rozdělení proběhlo za pomoci osobní konzultace s jedním z pracovníků společnosti. 

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

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

v průběhu celé analýzy. 

Tabulka 5 - Fáze realizace zakázky 

Číslo Popis fáze 

1 Analýza požadavků zákazníka 

2 Vytvoření cenové kalkulace a stanovení termínu dokončení zakázky 

3 Vytvoření grafického návrhu 

4 Vytvoření zdrojového kódu 

5 Uvedení do provozu 

6 Fakturace 

 

4.2 PFMEA 

V této kapitole bude provedena analýza rizik za pomoci metody FMEA, respektive její 

modifikace PFMEA. První část bude zaměřena na identifikaci rizik v jednotlivých částech 

analyzovaného procesu. Dále budou zjišťovány příčiny vzniku těchto rizik, důsledky, které 

mohou nastat v případě, že bude riziko aktivováno. Ve třetí fázi budou všechna rizika 

podrobena kvantitativnímu hodnocení na základě závažnosti nebezpečí, pravděpodobnosti 

realizace a zjistitelnosti. V poslední části bude věnována největší pozornost rizikům, která 

budou mít největší bodové ohodnocení. U těchto rizik budou navrhnuta opatření, která sníží 

jejich bodové hodnocení. 

4.2.1 Identifikace jednotlivých rizik 

V následující části proběhne zjišťování rizikových situací, které se v průběhu 

jednotlivých fází procesu mohou objevit a negativně jej tak ovlivnit. Každá fáze bude 

analyzována zvlášť a identifikovaná rizika přehledně znázorněna. 

První fáze – Analýza požadavků zákazníka 

 Chybně zadané požadavky zákazníkem, 
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 příliš obecně stanovené požadavky zákazníkem, 

 dodatečné požadavky zákazníka, 

 nekompletně provedená analýza, 

 neprofesionálně provedená analýza (nedostatečné schopnosti), 

 ledabyle provedená analýza, 

 nepřesně provedená analýza. 

Druhá fáze – Vytvoření cenové kalkulace a stanovení termínu dokončení zakázky 

 Opomenutí některých položek v kalkulaci, 

 chybně zpracovaná kalkulace (sazebník atd.), 

 neschválení cenové kalkulace zákazníkem, 

 špatně stanovený termín dokončení zakázky, 

 neschválení termínu dokončení zakázky. 

Třetí fáze – Vytvoření grafického návrhu 

 Neprovedení průzkumu trhu, 

 špatně provedený průzkum trhu, 

 neschopnost vytvoření grafického návrhu, 

 nekvalitně vytvořený grafický návrh, 

 neschválení grafického návrhu zákazníkem. 

 Čtvrtá fáze – Vytvoření zdrojového kódu 

 Velká časová vytíženost (práce na více projektech), 

 nedostatečná znalost programovacího jazyka, 

 nekvalitně vytvořený zdrojový kód, 

 špatná kompatibilita zdrojového kódu. 

Pátá fáze – Uvedení do provozu 

 Nedostatečná kapacita na serveru, 
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 zjištění chyb v provozu – administrace, 

 zjištění chyb v provozu – uživatelské rozhraní. 

Šestá fáze – Fakturace 

 Nezaplacení faktury, 

 pozdní platba faktury, 

 navýšení sjednané ceny. 

4.2.2 Analýza příčin identifikovaných rizik 

Další krok se bude zabývat zjišťováním příčin vzniku rizik. Díky zjištěné příčině bude 

poté jednodušší tato rizika minimalizovat. Pro větší přehlednost budou rizika a jejich příčiny 

znázorněny pomocí tabulky. 

Tabulka 6 – Tabulka rizik a jejich příčin vzniku 

Fáze procesu Riziko Příčina 

1 

Chybně zadané požadavky 

zákazníkem 

Zákazník nemá přesnou představu 

o požadovaných funkcích aplikace 

Příliš obecně stanovené požadavky 

zákazníkem 

Zákazníkův ledabylý přístup 

k analýze 

Dodatečné požadavky zákazníka 

Zákazník nemá přesnou představu 

o požadovaných funkcích 

aplikace, zákazníkův ledabylý 

přístup k analýze 

Nekompletně provedená analýza 
Nezkušenost analytika, špatná 

příprava na analýzu 

Neprofesionálně provedená analýza 

Špatný přístup analytika 

k analýze, nezodpovědnost 

analytika, nedostatečné schopnosti 

analytika 

Ledabyle provedená analýza Nezodpovědnost analytika 

Nepřesně provedená analýza Nedostatečné schopnosti analytika 
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2 

Opomenutí některých položek 

v kalkulaci 

Ledabylost zpracovatele, špatný 

přehled o zakázce 

Chybně zpracovaná kalkulace 
Počítání se špatným sazebníkem, 

ledabylost zpracovatele 

Neschválení cenové kalkulace 
Vysoká cena, neadekvátní poměr 

služeb a ceny 

Špatně stanovený termín dokončení 

zakázky 

Ledabylost zpracovatele, 

nedostatečné zkušenosti 

zpracovatele, špatný přehled o 

časové vytíženosti programátorů 

Neschválení termínu dokončení 

zakázky 

Nevyhovující termín pro 

zadavatele (příliš pozdě) 

3 

Neprovedení průzkumu trhu 

Neexistuje podobný projekt, se 

kterým se lze porovnávat, 

nedostatečné personální kapacity 

Špatně provedený průzkum trhu 

Malé nebo žádné zkušenosti 

s prováděním průzkumu trhu, 

ledabyle provedený průzkum trhu, 

nedostatečné množství podobných 

projektů 

Neschopnost vytvoření grafického 

návrhu 

Vysoké požadavky zákazníka, 

nedostatečné schopnosti grafika, 

absence potřebného softwaru nebo 

hardwaru, výpadek elektrické 

energie 

Nekvalitně vytvořený grafický návrh 

Ledabylost grafika, nedostatečné 

schopnosti grafika, absence 

potřebného softwaru nebo 

hardwaru 

Neschválení grafického návrhu 

zákazníkem 

Nekvalitně zpracovaný grafický 

návrh, nepochopení požadavků 

zákazníka 

4 Velká časová vytíženost 

Špatný přehled o projektech ve 

firmě, nedostatečná personální 

kapacita, velké onemocnění 

pracovníků 
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Nedostatečná znalost programovacího 

jazyka 

Vysoké požadavky zákazníka 

(např. nové technologie), 

nedostatečné schopnosti 

programátora 

Nekvalitně vytvořený zdrojový kód 

Ledabylost programátora, 

nedostatečné schopnosti 

programátora 

Špatná kompatibilita zdrojového kódu 

Zastaralý postup při tvorbě 

projektu, nesledování novinek v 

oboru 

5 

Nedostatečná kapacita na serveru 

Špatný výběr poskytovatele 

(ledabylost při výběru, 

nepozornost při výběru) 

Zjištění chyb v provozu – administrace 

Špatně vytvořený zdrojový kód, 

nekomunikace mezi databází a 

webovým rozhraním 

Zjištění chyb v provozu – uživatelské 

rozhraní 

Špatně vytvořený zdrojový kód, 

nepřehlednost aplikace/webu 

6 

Nezaplacení faktury 
Zákazník nemá peněžní 

prostředky 

Pozdní platba faktury 
Zákazník nemá peněžní 

prostředky, ledabylost zákazníka 

Navýšení sjednané ceny 
Špatně provedená cenová 

kalkulace 

Na základě tabulky zpracované výše lze říci, že největší mírou na vznik rizik působí 

lidský faktor. Konkrétně to je pak ledabylý přístup, nedostatečné schopnosti nebo malé 

zkušenosti s danou prací. Lidský faktor je ovšem nedílnou součástí procesu tvorby projektu, 

protože se při něm využívá kreativita, schopnosti a zkušenosti lidí a nelze ho z tohoto procesu 

tedy vyřadit. 

4.2.3 Analýza důsledků identifikovaných rizik 

Další část bude zaměřena na zjišťování důsledků, které mohou nastat v případě, že se 

zjištěné riziko uskuteční. Díky takto zjištěným důsledkům bude poté snazší vybrat taková 
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rizika, která v největší míře ohrožují úspěšnou realizaci projektu. Podobně jako v předchozím 

kroku i zde budou rizika a důsledky znázorněny v tabulce. 

Tabulka 7 – Tabulka rizik a jejich důsledků 

Fáze procesu Riziko Důsledek 

1 

Chybně zadané požadavky 

zákazníkem 

Vytvořená aplikace/web nabízí 

odlišné funkce (na základě chybně 

stanovených požadavků) 

Příliš obecně stanovené požadavky 

zákazníkem 

Vytvořená aplikace/web 

neposkytuje všechny funkce, které 

si zákazník představoval 

Dodatečné požadavky zákazníka 

Přepracování celého projektu, 

nedodržení časového 

harmonogramu, navýšení ceny 

projektu 

Nekompletně provedená analýza 

Nedodržení časového 

harmonogramu (penalizace), 

vytvořená aplikace/web 

neposkytuje všechny funkce, které 

si zákazník představoval 

Neprofesionálně provedená analýza 

Vytvořená aplikace/web 

neposkytuje požadované funkce, 

nedodržení časového 

harmonogramu (penalizace) 

Ledabyle provedená analýza 

Vytvořená aplikace/web 

neposkytuje požadované funkce, 

nedodržení časového 

harmonogramu (penalizace) 

Nepřesně provedená analýza 

Vytvořená aplikace/web 

neposkytuje požadované funkce, 

nedodržení časového 

harmonogramu (penalizace) 

2 

Opomenutí některých položek 

v kalkulaci 

Přepracovávání cenové kalkulace, 

fakturována špatná částka (menší) 

Chybně zpracovaná kalkulace 
Přepracovávání cenové kalkulace, 

fakturována špatná částka 
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Neschválení cenové kalkulace 
Přepracovávání cenové kalkulace, 

ukončení projektu 

Špatně stanovený termín dokončení 

zakázky 

Nedodržení časového 

harmonogramu (penalizace) 

Neschválení termínu dokončení 

zakázky 

Přepracování časového 

harmonogramu, ukončení projektu 

3 

Neprovedení průzkumu trhu 

Žádné povědomí o 

webu/aplikacích u konkurenčních 

firem na trhu, vytvoření nevhodné 

aplikace/webu 

Špatně provedený průzkum trhu 
Web/aplikace nemusí být nejlepší 

na trhu 

Neschopnost vytvoření grafického 

návrhu 

Najmutí externího pracovníka 

(prodloužení doby dokončení, 

navýšení rozpočtu), ukončení 

projektu 

Nekvalitně vytvořený grafický návrh 

Přepracování grafického návrhu 

(zvýšení rozpočtu, prodloužení 

doby dokončení) 

Neschválení grafického návrhu 

zákazníkem 

Přepracování grafického návrhu 

(zvýšení rozpočtu, prodloužení 

doby dokončení), ukončení 

projektu 

4 

Velká časová vytíženost 

Najmutí externího pracovníka 

(zvýšení rozpočtu, prodloužení 

doby dokončení) 

Nedostatečná znalost programovacího 

jazyka 

Prodloužení doby dokončení 

(penalizace), učení nových 

programovacích jazyků, najmutí 

externího pracovníka 

Nekvalitně vytvořený zdrojový kód 

Nesprávné fungování 

webu/aplikace, reklamace 

zákazníkem 

Špatná kompatibilita zdrojového kódu 

Nesprávné fungování 

webu/aplikace, reklamace 

zákazníkem 
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5 

Nedostatečná kapacita na serveru 
Neuvedení webu/aplikace do 

provozu 

Zjištění chyb v provozu – administrace 
Přeprogramování webu/aplikace, 

navýšení rozpočtu 

Zjištění chyb v provozu – uživatelské 

rozhraní 

Přeprogramování webu/aplikace, 

navýšení rozpočtu 

6 

Nezaplacení faktury 

Menší množství peněžních 

prostředků pro další podnikání, 

neschopnost platit zaměstnance 

Pozdní platba faktury Opoždění platby zaměstnancům 

Navýšení sjednané ceny 
Odmítnutí uhrazení faktury, 

špatné reference 

Z tabulky je patrné, že nejčastějšími důsledky jsou navýšení rozpočtu na projekt, 

prodloužení doby dokončení projektu či nesprávné fungování webu/aplikace. Všechny tyto 

důsledky jsou pro firmu nežádoucí a je nutné je omezit na nejnižší možnou úroveň nebo ještě 

lépe jim plně předejít. 

4.2.4 Hodnocení rizik 

Následující krok bude zaměřen na ohodnocení rizik kvantitativním způsobem 

na základě tří parametrů. Těmito parametry jsou závažnost následků (Z), pravděpodobnost 

realizace (P) a odhalitelnost rizika (O). 

K hodnocení jednotlivých rizik poslouží bodová stupnice, která je definovaná 

v tabulce níže. Tato stupnice má pro větší přesnost svou verbální i numerickou část a lze tak 

každé riziko ohodnotit velmi přesně. Rozsah hodnotící stupnice si každý hodnotitel stanovuje 

na základě svého uvážení a svých zkušeností sám. Důležitou podmínkou ovšem je, aby tato 

stupnice neobsahovala nulu, jejíž výskyt by při konečném hodnocení naprosto zkreslil 

výsledek, který by neodpovídal realitě. 

Pro ohodnocení zjištěných rizik byly stanoveny následující hodnotící stupnice. Každá 

stupnice obsahuje jak verbální, tak numerické hodnocení. 
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Tabulka 8 - Bodová stupnice závažnosti následků 

Závažnost následků (Z) Hodnocení 

Velmi vážná 10 

Vážná 9 

Středně vážná 8 

Vysoce významná 7 

Nadprůměrně významná 6 

Významná 5 

Málo významná 4 

Velmi málo významná 3 

Nevýznamná 2 

Žádná 1 

Tabulka 9 - Bodová stupnice pravděpodobnosti realizace rizika 

Pravděpodobnost realizace (P) Hodnocení 

Jistá 10 

Velmi vysoká 9 

Středně vysoká 8 

Vysoká 7 

Nadprůměrná 6 

Průměrná 5 

Malá 4 

Velmi malá 3 

Spíše nepravděpodobná 2 

Nepravděpodobná 1 
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Tabulka 10 - Bodová stupnice odhalitelnosti rizika 

Odhalitelnost rizika (O) Hodnocení 

Nemožná 10 

Velmi obtížná 9 

Obtížná 8 

Velmi malá 7 

Malá 6 

Průměrná 5 

Nadprůměrná 4 

Vysoká 3 

Velmi vysoká 2 

Téměř jistá 1 

Každé riziko se skládá ze tří výše zmíněných parametrů, jen pro připomenutí to je 

závažnost následků (Z), pravděpodobnost realizace (P) a odhalitelnost rizika (O). Každý 

parametr bude obodován zvlášť a tyto body budou poté vynásobeny, čímž bude známý tzv. 

RPN (Risk Priority Number) index, který vyjadřuje tzv. míru rizika. Rizikům s nejvyšším 

RPN indexem by tedy měla být věnována největší pozornost při tvorbě ochranných řešení. 

Výpočet RPN je tedy následující: 

RPN = Z × P × O 

Průběh a výsledek fáze hodnocení rizik je přehledně znázorněn v tabulce níže. 

Tabulka 11 - Tabulka rizik s RPN indexy 

Fáze procesu Riziko Z P O RPN 

1 

Chybně zadané požadavky zákazníkem 10 6 9 540 

Příliš obecně stanovené požadavky zákazníkem 10 6 8 480 

Dodatečné požadavky zákazníka 5 9 8 360 

Nekompletně provedená analýza 9 5 8 360 

Neprofesionálně provedená analýza 8 4 2 64 

Ledabyle provedená analýza 8 4 2 64 

Nepřesně provedená analýza 8 5 4 160 



71 

2 

Opomenutí některých položek v kalkulaci 7 4 4 112 

Chybně zpracovaná kalkulace 7 2 2 28 

Neschválení cenové kalkulace 10 5 8 400 

Špatně stanovený termín dokončení zakázky 8 5 8 320 

Neschválení termínu dokončení zakázky 10 5 8 400 

3 

Neprovedení průzkumu trhu 7 1 3 21 

Špatně provedený průzkum trhu 7 5 3 105 

Neschopnost vytvoření grafického návrhu 10 2 3 60 

Nekvalitně vytvořený grafický návrh 5 4 2 40 

Neschválení grafického návrhu zákazníkem 10 5 8 400 

4 

Velká časová vytíženost 5 5 3 75 

Nedostatečná znalost programovacího jazyka 6 2 3 36 

Nekvalitně vytvořený zdrojový kód 9 2 2 36 

Špatná kompatibilita zdrojového kódu 9 2 2 36 

5 

Nedostatečná kapacita na serveru 7 1 1 7 

Zjištění chyb v provozu – administrace 9 2 2 36 

Zjištění chyb v provozu – uživatelské rozhraní 9 2 2 36 

6 

Nezaplacení faktury 10 3 5 150 

Pozdní platba faktury 6 4 5 120 

Navýšení sjednané ceny 6 3 2 36 

Z hodnocení rizik znázorněného v tabulce vyplývá, že mezi rizika s největší 

závažností dopadu na společnost patří: 

 chybně zadané požadavky zákazníkem, 

 příliš obecně stanovené požadavky zákazníkem, 

 nekompletně provedená analýza, 

 neschválení cenové kalkulace, 

 neschválení termínu dokončení zakázky, 

 neschopnost vytvoření grafického návrhu, 
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 neschválení grafického návrhu zákazníkem 

 nekvalitně vytvořený zdrojový kód, 

 špatná kompatibilita zdrojového kódu, 

 zjištění chyb v provozu – administrace, 

 zjištění chyb v provozu – uživatelské rozhraní, 

 nezaplacení faktury. 

Rizika s nejvyšší mírou pravděpodobnosti realizace jsou: 

 dodatečné požadavky zákazníka, 

 chybně zadané požadavky zákazníkem, 

 příliš obecně stanovené požadavky zákazníkem. 

Mezi nejproblematičtější rizika z hlediska odhalitelnosti byla zjištěna následující: 

 chybně zadané požadavky zákazníkem, 

 příliš obecně stanovené požadavky zákazníkem, 

 dodatečné požadavky zákazníka, 

 nekompletně provedená analýza, 

 neschválení cenové kalkulace, 

 špatně stanovený termín dokončení zakázky, 

 neschválení termínu dokončení zakázky, 

 neschválení grafického návrhu. 

4.2.5 Návrh opatření vedoucí k minimalizaci rizik 

Další část analýzy bude zaměřena na co největší snížení RPN indexu u jednotlivých 

rizik. Při snižování RPN indexu bylo využito vhodných preventivních opatření u takových 

rizik, které představovaly v daném procesu pro analyzovanou firmu největší hrozbu. Vybrána 

tedy byla jen rizika s nejvyšším RPN indexem, protože není reálné, z finančních či časových 

důvodů, minimalizovat míru rizika u všech. Vybraná rizika jsou znázorněna v následující 

tabulce spolu s jejich RPN indexem a také navrženým preventivním opatřením. 
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Tabulka 12 - Tabulka rizik s největším RPN indexem a navržená opatření 

Proces Riziko RPN Navržená preventivní opatření 

1 
Chybně zadané požadavky 

zákazníkem 
540 

Úvodní rozhovor, přesně stanovený 

postup analýzy (kroky, náležitosti), 2 

zhotovitelé u analýzy 

1 
Příliš obecně stanovené požadavky 

zákazníkem 
480 

Úvodní rozhovor, přesně stanovený 

postup analýzy (kroky, náležitosti), 2 

zhotovitelé u analýzy 

2 Neschválení cenové kalkulace 400 
Sledování cen u konkurence, odhad 

ceny při úvodní analýze 

2 
Neschválení termínu dokončení 

zakázky 
400 

Odhad termínu dokončení při úvodní 

analýze 

3 
Neschválení grafického návrhu 

zákazníkem 
400 

„Katalog“ grafických návrhů, 

předložený při úvodní analýze, 

vytvoření 2 - 3 návrhů 

1 Dodatečné požadavky zákazníka 360 

Úvodní rozhovor, přesně stanovený 

postup analýzy (kroky, náležitosti), 2 

zhotovitelé u analýzy 

1 Nekompletně provedená analýza 360 

Přesně stanovený postup analýzy 

(kroky, náležitosti), školení o 

analýze, pečlivý výběr zhotovitele 

analýzy, 2 zhotovitelé u analýzy 

2 
Špatně stanovený termín dokončení 

zakázky 
320 

Pečlivý výběr osoby zodpovědné za 

stanovení termínu, přesné 

rozpracování procesu zhotovení 

zakázky 

Po navržení preventivních opatření bude následovat opětovná analýza, ve které se 

bude zjišťovat, jaký vliv měla preventivní opatření na rizika v jednotlivých parametrech 

(závažnost následků (Z), pravděpodobnost realizace (P) a odhalitelnost rizika (O)) RPN 

indexu, tak jako v předcházející části. Navržená opatření by měl mít pozitivní vliv na míru 

rizika. Upravené hodnoty spolu s původními budou znázorněny v následující tabulce. 
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Tabulka 13 - Tabulka rizik s upravenými RPN indexy 

Proces Riziko 
Původní hodnoty Upravené hodnoty 

Z P O RPN Z P O RPN 

1 
Chybně zadané požadavky 

zákazníkem 
10 6 9 540 10 3 4 120 

1 
Příliš obecně stanovené 

požadavky zákazníkem 
10 6 8 480 10 3 3 90 

2 Neschválení cenové kalkulace 10 5 8 400 10 2 4 80 

2 
Neschválení termínu 

dokončení zakázky 
10 5 8 400 10 2 4 80 

3 
Neschválení grafického návrhu 

zákazníkem 
10 5 8 400 10 2 3 60 

1 
Dodatečné požadavky 

zákazníka 
5 9 8 360 5 5 3 75 

1 
Nekompletně provedená 

analýza 
9 5 8 360 9 2 2 36 

2 
Špatně stanovený termín 

dokončení zakázky 
8 5 8 320 8 2 3 48 

Navržená preventivní opatření snížila RPN index jak u jednotlivých rizik, tak 

i u celkové míry rizika v celém procesu a to poměrně značně. Suma hodnot RPN klesla 

u vybraných rizik z původních 3260 na 589, což představuje snížení o 82%. 

4.2.6 Znázornění dopadů rizik v peněžních jednotkách 

Následující část bude zaměřena na finanční vyčíslení dopadů rizik, u kterých byla 

v předchozích částech zjištěna nejvyšší míra rizika. Toto finanční vyčíslení je pouze 

orientační a neodpovídá přesně skutečnosti, která by mohla nastat, kvůli rozdílným průběhům 

jednotlivých zakázek. Pro majitele společnosti poslouží hlavně k lepší představě možných 

finančních ztrát, plynoucích z realizovaných rizik, což by mělo vést k věnování větší 

pozornosti této problematice. 

Pro praktickou ukázku dopadů rizik posloužila fiktivní zakázka k výrobě webových 

stránek, které obsahují také elektronický obchod. Celková cena zakázky je 25.000 Kč. Doba 

potřebná k dokončení zakázky je stanovena na 4 týdny (28 dní). Celkově se na tvorbě webu 

a e-shopu podílí 4 zaměstnanci v různých fázích procesu tvorby (grafik, 2 programátoři 
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a projektový manažer). Penále za pozdní vyhotovení je stanoveno na 0,5% z celkové ceny 

zakázky za každý započatý den od uplynutí sjednaného termínu dokončení. Hodinová sazba 

pracovníka se průměrně pohybuje na 400 Kč. Pracovní doba je 8 hodin denně. Ostatní denní 

náklady byly vyčísleny na 120 Kč a zahrnují spotřebu energií, vody, licence na software atp. 

Tabulka 14 - Tabulka vyčíslení nákladů spojených s aktivací rizika 

Proces Riziko Náklady Zpoždění 
Peněžní 

vyjádření (v Kč) 

1 
Chybně zadané 

požadavky zákazníkem 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní 

3 – 5 dní 10.355 – 17.225 

1 
Příliš obecně stanovené 

požadavky zákazníkem 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní 

3 – 5 dní 10.355 – 17.225 

2 
Neschválení cenové 

kalkulace 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní, špatné reference 

1 – 2 dny 

3.445 – 6.890 – 

(25.000)- pokud 

nelze sjednat 

nápravu 

2 
Neschválení termínu 

dokončení zakázky 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní, špatné reference 

1 – 2 dny 

3.445 – 6.890 – 

(25.000)- pokud 

nelze sjednat 

nápravu 

3 

Neschválení 

grafického návrhu 

zákazníkem 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní, špatné reference 

3 – 5 dní 

10.355 – 17.225 

– (25.000)- 

pokud nelze 

sjednat nápravu 

1 
Dodatečné požadavky 

zákazníka 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní 

3 – 5 dní 10.355 – 17.225 

1 
Nekompletně 

provedená analýza 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní 

3 – 5 dní 10.355 – 17.225 

2 

Špatně stanovený 

termín dokončení 

zakázky 

Mzda pracovníků, 

nedodržení termínu, 

ostatní 

1 – 5 dní 3.445 – 17.225 
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 V případě, že by se jednalo o proces tvorby mobilních aplikací, mohou být dané 

částky až několikanásobně vyšší. Průměrně se cena zakázky pohybuje kolem 100.000 Kč. 

5  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Závěrečná část je zaměřena na vytvoření návrhů a doporučení ke snížení míry rizika 

u vybraných rizik s největším RPN indexem, který byl zjištěn v provedené analýze. Pro lepší 

přehled a připomenutí jsou tato rizika znázorněna v následující tabulce. 

Tabulka 15 - Tabulka rizik s největším RPN indexem 

Proces Riziko RPN 

1 Chybně zadané požadavky zákazníkem 540 

1 
Příliš obecně stanovené požadavky 

zákazníkem 
480 

2 Neschválení cenové kalkulace 400 

2 Neschválení termínu dokončení zakázky 400 

3 
Neschválení grafického návrhu 

zákazníkem 
400 

1 Dodatečné požadavky zákazníka 360 

1 Nekompletně provedená analýza 360 

2 
Špatně stanovený termín dokončení 

zakázky 
320 

Níže zmíněné návrhy a doporučení poslouží společnosti ke snížení míry rizika v celém 

procesu realizace zakázky (tvorby webu, mobilní aplikace nebo internetového obchodu). 

Takto optimalizovaný proces bude mít z dlouhodobého hlediska pro společnost velmi 

pozitivní důsledky. Úvodní analýza bude přesnější, spolehlivější a nebude docházet 

k nepřesnostem při sdělování zákazníkových požadavků a tím pádem odpadne potřeba 

dodatečných požadavků od zákazníka. Také stanovení cenové kalkulace a termínu dokončení 

zakázky bude projednáváno již v průběhu prvního kontaktu se zákazníkem, aby nedocházelo 

k dodatečným problémům při schvalování. Při schvalování grafického návrhu nebude 

docházet k problémům při schvalování díky předem domluveným 2 – 3 návrhům, ze kterých 

si poté zákazník vybere konečnou variantu. 
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Riziko: 

 Chybně zadané požadavky zákazníkem. 

Návrh: 

Riziko „chybně zadané požadavky zákazníkem“ figurují v první fází procesu, 

konkrétně v analýze požadavků zákazníka. Je pro něho navrženo několik dílčích řešení, která 

by měla riziko snížit na co nejnižší a nejpřijatelnější úroveň. Toto řešení spočívá v poměrně 

striktním a přesně stanoveném postupu při analýze požadavků zákazníka. 

Ještě před samotnou analýzou se uskuteční nezávazné setkání mezi zákazníkem 

a projektovým manažerem, kde proběhne, formou konverzace, seznámení projektového 

manažera s vizí zákazníka o projektu. Zákazník bude sdělovat své požadavky nejprve 

na funkčnost a poté na grafickou stránku a projektový manažer bude tyto požadavky 

doplňovat svými postřehy, nápady a zkušenostmi. Zákazník bude mít pár dní na promyšlení 

a zpracování poznámek od projektového manažera. Poté proběhne již závazná analýza 

požadavků zákazníka. Analýza bude rozdělena na 3 části a budou u ní přítomni dva 

pracovníci společnosti, prvním bude projektový manažer a druhým programátor nebo grafik. 

Dva pracovníci u analýzy zajistí, že nedojde k opomenutí žádných podstatných věcí, ale ani 

drobností a analýza bude provedena pečlivě, zodpovědně a v plném rozsahu. První část 

analýzy bude zaměřena na funkčnost projektu, kdy se bude se zákazníkem projednávat, jaké 

funkce by měl projekt obsahovat, v jakém rozsahu bude zpracován, jaké doprovodné služby 

bude společnost nabízet atp. Druhá část bude zaměřena na grafickou podobu, kdy se 

zákazníkovi předloží portfolio možných grafických podob a zákazník si již předvybere 2 – 3 

grafické návrhy, ve kterých by mohl být projekt realizován (zákazníkovi budou poslány tyto 2 

– 3 grafické návrhy úvodní stránky nebo menu). Závěrečná část bude zaměřena na odhad 

cenové kalkulace a termínu realizace projektu. Zápis z analýzy bude zpracován do formuláře, 

který se bude používat pro všechny projekty ve společnosti a bude tak jednoznačně zjistitelné, 

na čem se projektový manažer a zákazník dohodli a co si odsouhlasili. Tento formulář bude 

sloužit také jako závazná objednávka, která bude stvrzena podpisem obou účastníků. 
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Riziko: 

 Příliš obecně stanovené požadavky zákazníkem. 

Návrh: 

Riziko „příliš obecně stanovené požadavky zákazníkem“ se nachází také v první fázi 

procesu (analýza požadavků zákazníka). Bude tedy potřebné zaměřit se na úvodní analýzu. 

Toto riziko se s největší pravděpodobností vyskytne, pokud zákazník sám vlastně neví, co by 

přesně chtěl. Tomu se dá velmi jednoduše zabránit. Navrhuji proto, aby se, ještě před 

analýzou, zákazník setkal s projektovým manažerem a přednesl mu své představy o projektu. 

V případě, že by byly nedostatečné, vstoupil by do konverzace projektový manažer se svými 

zkušenostmi a znalostmi a představoval by zákazníkovi různé možnosti, jak by mohl budoucí 

projekt vypadat a co by měl a mohl obsahovat, ať už po funkční či grafické stránce. Z tohoto 

rozhovoru si zákazník odnese nejen jasnější představu o projektu, ale i spoustu návrhů od 

projektového manažera. Po několika dnech se provede konečná analýza požadavků zákazníka, 

kde bude společnost zastoupena nejenom projektovým manažerem, ale i grafikem nebo 

programátorem. Účast dvou pracovníků zaručí komplexnost analýzy. Analýza se bude skládat 

ze tří částí, kdy první bude zaměřena na funkční stránku projektu, druhá na grafickou podobu 

a třetí na odhad cenové kalkulace a termínu dokončení zakázky. 

Riziko: 

 Neschválení cenové kalkulace. 

Návrh: 

Riziko „neschválení cenové kalkulace“ je velmi zásadní a nachází se ve druhé fázi 

procesu tedy ve vytvoření cenové kalkulace a stanovení termínu dokončení zakázky. To může 

být za určitých podmínek nevyhovující – zákazník nebude později souhlasit s cenou, bude se 

snažit vyjednat slevu, projekt již bude rozpracován grafikem či programátorem atp. Navrhuji 

proto, aby bylo při prvním, nezávazném setkání sděleno zákazníkovi, podle jeho požadavků, 

finanční rozmezí, ve kterém se bude cena za vytvoření webu či aplikace pohybovat. Zákazník 

poté sám usoudí, jestli je cena odpovídající a jemu vyhovující. V případě, že zákazník nebude 

souhlasit již v této úvodní fázi, celý projekt bude ukončen a budou tak ušetřeny náklady na 

pracovníky, energie, licence a další, které by vznikly v případě, že by zákazník odmítl 

pokračovat ve spolupráci v pozdější části projektu. Dalším možným dílčím řešením je 

provedení průzkumu konkurence, hlavně u geograficky blízkých společností, ale 

u specifických projektů i v dalších částech České republiky. První analýza konkurence by 
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měla být rozsáhlá a zahrnovat co nejvíc atributů, jako například typ poskytovaných služeb, 

cenu, časovou náročnost, způsob zpracování projektu, technologie použitá na vytvoření atp. 

Postupem času bude stačit informace o konkurenci jen aktualizovat. Na základě takto 

získaných údajů bude mít společnost lepší představu o tom, jakou cenu by mohl být zákazník 

ochoten akceptovat. 

Riziko: 

 Neschválení termínu dokončení zakázky. 

 Návrh: 

Ve druhé fázi procesu (vytvoření cenové kalkulace a stanovení termínu dokončení 

zakázky) se nachází také riziko „neschválení termínu dokončení zakázky“. Stanovení termínu 

dokončení zakázky a hlavně jeho dodržení může být často velmi problematické. V jakékoliv 

fázi tvorby projektu může dojít k nějaké nenadálé situaci, která zpozdí termín dokončení, 

z čehož plynou pro společnost nežádoucí náklady ve formě penálů. Proto navrhuji, aby již při 

prvotním nezávazném setkání proběhla ústní domluva na možném termínu dokončení se 

zákazníkem, čímž se ve velké míře omezí riziko neschválení termínu dokončení zakázky, 

který se pevně stanovuje v další fázi projektu. Dále také navrhuji, aby projektový manažer, 

který má na starosti řízení projektů, absolvoval školení o správném časovém plánování 

projektů. Takto vhodně vybraný pracovník by měl být zodpovědný, mít přehled o situaci 

ve společnosti (přehled o množství zpracovávaných projektů, o schopnostech grafiků 

a programátorů, atp.) a měl by mít také dobrý odhad. Samozřejmě, že čím více projektů, ať 

úspěšných či neúspěšných, tento manažer zpracuje, tím také získá více zkušeností 

a stanovování termínu dokončení projektu pro něj bude snazší. Správnému určení termínu 

dokončení také napomůže přesněji stanovený postup při analýze a celkově realizaci zakázky, 

který byl zmíněn v předchozích návrzích. 

Riziko: 

 Neschválení grafického návrhu zákazníkem. 

Návrh: 

Riziko „neschválení grafického návrhu zakázky“ se nachází ve třetí fázi 

analyzovaného procesu, konkrétně ve vytvoření grafického návrhu. Při přípravě grafické 

podoby projektu může dojít k situaci, kdy se představy zákazníka minou s představami 

grafika nebo projektového manažera. V případě, že tato situace nastane, dosavadní práce 
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grafika přijde prakticky v niveč a musí se začít s grafickou stránkou projektu od začátku. Této 

situaci by se dalo předejít díky vytvoření katalogu grafických návrhů, který by obsahoval 

portfolio již vytvořených projektů, ale také možných grafických návrhů, které jsou grafici 

schopni vytvořit. Zákazník by si poté v první fázi procesu – analýze požadavků zákazníka 

vybral 2-3 grafické návrhy, které by grafici zpracovali (v podobě úvodní strany či úvodního 

menu) a po konzultaci případných drobných úprav by si zákazník vybral jednu variantu a v té 

by byl projekt dokončen. 

Riziko: 

 Dodatečné požadavky zákazníka. 

Návrh: 

Toto riziko („dodatečné požadavky zákazníka“) se nachází v první fázi procesu 

realizace zakázky a možnost jeho výskytu je poměrně reálná v případě, že je zákazník 

nerozhodný, a nebo naopak není analýza požadavků zákazníka provedena úplně, precizně 

a správně. Navrhuji tedy, aby ještě před analýzou požadavků zákazníka proběhlo setkání 

projektového manažera a zákazníka. Primárním cílem tohoto setkání bude tzv. naladění 

na stejnou vlnu obou účastníků. Projektový manažer plně pochopí požadavky zákazníka, které 

mu budou předneseny a naopak projektový manažer pomůže zákazníkovi správně formulovat 

myšlenky do požadavků díky svým zkušenostem, schopnostem a přehledu z předchozích 

projektů. Poté, co si zákazník nechá projít hlavou připomínky a rady projektového manažera, 

proběhne hlavní část analýzy požadavků, ve které se společně zákazník, projektový manažer 

a grafik či programátor závazně domluví na podobě zakázky z hlediska funkčnosti a grafické 

podoby. Analýza bude ukončena odhadem ceny a taky termínu realizace projektu. 

Riziko: 

 Nekompletně provedená analýza. 

Návrh: 

V případě rizika „nekompletně provedené analýzy“ selhává pracovník společnosti 

(projektový manažer). Toto selhání jednotlivce může mít výrazný dopad nejenom na finanční 

stabilitu společnosti, ale také na její dobré jméno, proto je důležité se této možnosti vyvarovat. 

Navrhuji proto, aby byl stanoven pevný postup u analýzy požadavků zákazníka, který by se 

skládal ze tří částí. Začátek bude zaměřen na funkční stránku zakázky, poté proběhne výběr 

grafického návrhu a nakonec se odhadne cena a termín dokončení zakázky. Dále také 
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navrhuji, aby se analýzy účastnil nejen projektový manažer, ale i další pracovník (např. 

programátor nebo grafik). Dva pracovníci u analýzy zajistí, že analýza proběhne úplně, 

nebude zanedbaná a neopomene se žádná důležitá část ani detail. 

Riziko: 

 Špatně stanovený termín dokončení zakázky. 

Návrh: 

Riziko „špatně stanoveného termínu dokončení zakázky“ se nachází ve druhé fázi 

procesu obecné realizace zakázky a může být způsobeno především nedostatečnými 

schopnostmi nebo zkušenostmi projektového manažera. Navrhuji proto, aby projektový 

manažer absolvoval školení, které by ho naučilo správně stanovit průběh realizace projektu. 

Dále by měla být projektovým manažerem jmenována taková osoba, která má dobrý odhad, je 

pečlivá, zodpovědná, má výborný přehled o společnosti, o vytíženosti programátorů a grafiků 

atp. Dále také navrhuji, aby byl zmíněn termín dokončení zakázky již při první interakci se 

zákazníkem. Na základě této ústní dohody lze lépe a přesněji stanovit termín dokončení 

zakázky. 
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ZÁVĚR 

V úvodu diplomové práce byla představena problematika úkolu, kterým se diplomová 

práce zabývala a dále byly stanoveny cíle, kterých má být v práci dosaženo. Hlavním úkolem 

v diplomové práci bylo analyzovat obecný proces tvorby projektu společnosti Synergent, 

s.r.o., identifikovat v něm rizika, vybrat ty s největší mírou rizika a k těmto rizikům poté 

navrhnout opatření, která by minimalizovala jejich dopady, pravděpodobnost vzniku a také 

maximalizovat možnost odhalení těchto rizik. K tomu byla použita metoda FMEA respektive 

PFMEA. Dále byl proveden finanční odhad nákladů souvisejících s aktivací rizika. Finanční 

vyčíslení by mělo pomoci k lepší představě o možných dopadech, pokud se nebude ve 

společnosti provádět risk management. 

Druhá část práce byla zaměřena na získání a prostudování teoretických podkladů 

potřebných ke správnému zpracování diplomové práce. Tyto teoretické poznatky byly získány 

jak z tištěné odborné literatura, tak z webových článků. Především se jednalo o informace 

z oblasti risk managementu a rizikového inženýrství. Po seznámení se s oborem rizikologie 

a rizikem samotným následovalo představení metod ke snížení rizika a možné zdroje rizik. 

Stěžejními body byly v teoretické části analýza rizika a metody analýzy rizika. V závěru 

teoretické části proběhlo seznámení s analýzami externího a interního okolí podniku, z čehož 

byly poté získány podklady pro zjištění silných a slabých stránek společnosti. 

Třetí kapitola diplomové práce byla zaměřena na představení společnosti a popis její 

činnosti, na analýzu obecného okolí podniku za pomoci SLEPTE analýzy a oborového okolí 

díky Porterova modelu konkurenčního prostředí. Dále byla provedena analýza vnitřního 

prostředí prostřednictvím 7S. Na základě takto získaných informací byla provedena SWOT 

analýza shrnující silné a slabé stránky společnosti a také příležitosti a hrozby, které na firmu 

působí. 

Následující část byla zaměřena na samotnou analýzu rizik ve sledovaném procesu 

obecné realizace zakázky. Prvně byl proces rozdělen na jednotlivé fáze, kterých bylo zjištěno 

celkem 6. Dále byla provedena analýza rizik za pomoci metody PFMEA, která se skládala 

z identifikace rizik, zjištění příčin a důsledků těchto rizik. Dále proběhlo hodnocení míry 

rizika za pomoci RPN indexu. U rizik s největším RPN indexem byly navrhnuty opatření 

a doporučení vedoucí k minimalizaci míry rizika. Vybraná rizika byla také podrobena 

finančnímu vyčíslení případných nákladů spojených s aktivací rizika. Toto vyčíslení poslouží 

k lepšímu představení pro vedení společnosti. Z této analýzy rizik bylo zjištěno, že 
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nejrizikovějšími fázemi je „analýza požadavků zákazníka“ a „vytvoření cenové kalkulace 

a stanovení termínu dokončení zakázky“.  

Finální část diplomové práce byla zaměřena na stanovení návrhů a doporučení sloužící 

ke snížení rizikovosti realizace zakázky ve společnosti. Hlavním doporučením byla úprava 

postupu u úvodní analýzy zakázky. V prvním kroku bylo doporučeno prvotní, nezávazné 

setkání zákazníka a projektového manažera, ve kterém bude zákazník sdělovat své 

požadavky, které budou upravovány díky zkušenostem a schopnostem projektového 

manažera. Dalším doporučením je rozdělení úvodní analýzy na tři části, konkrétně 

na funkčnost projektu, grafickou podobu a odhad cenové kalkulace a termínu realizace 

projektu. Analýzu budou provádět dva pracovníci, což zamezí možnému opomenutí drobností 

v analýze. 

Díky implementaci navržených opatření do chodu společnosti bude proces realizace 

zakázky méně rizikový a tím pádem i stabilnější, což představuje pro mladou společnost 

velmi důležitý bod. Společnost je na počátku své podnikatelské činnosti a dobře fungující 

postup zhotovování projektů poslouží nejen jako pevný základ pro budování dobrého jména 

v tomto oboru, ale také bude hrát důležitou roli při získávání nových zákazníků 

a spolupracovníků. 

Cílem diplomové práce tedy bylo aplikování metody pro detekci rizik a následný 

návrh opatření na snížení rizika ve sledovaném procesu. K dosažení tohoto cíle byla použita 

metoda analýzy rizik - PFMEA. Následně byla navržena opatření vedoucí k redukci 

identifikovaných rizik, včetně finančního vyčíslení u těch nejrizikovějších. Stanovených cílů 

bylo v diplomové práci dosaženo. 
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