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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku. 

Popisovaná společnost nese název PLASTIC BOX CZ, s.r.o. a zabývá se výrobou 

plastových produktů. Teoretická část práce obsahuje vymezení dílčích částí, kterými 

jsou především identifikace, analýza a metody snižování jednotlivých rizik. Dále jsou 

definovány vhodné analytické metody související s procesem řízení rizik. V analytické 

části jsou rizika popisovaného podnikatelského subjektu identifikována za pomocí 

aplikace zvolených metod. Analýza rizik je provedena podle metody FMEA a je 

zpracována na konkrétní proces v podniku. V poslední části práce je navržen systém 

řízení rizik pro společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., který má zajistit minimalizaci  

a prevenci možných rizik.  

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with risk management of a selected company. The described 

company is called PLASTIC BOX CZ, Ltd. and it is engaged in the manufacture  

of plastic products. The theoretical part contains the definition of components, which 

are mainly identification, analysis and methods to reduce individual risks. Appropriate 

analytical methods related to the risk management process are subsequently defined.  

In the analytical part, risks of the business entity are identified using selected methods. 

Risk analysis is performed by the FMEA analysis and elaborated in the specific process 

of running the company. The last part of this thesis includes the design of a risk 

management system of operating the company PLASTIC BOX CZ, Ltd., which  

is meant to ensure minimization and prevention of possible risks. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Riziko, řízení rizik, identifikace rizik, opatření, analýza rizik, FMEA analýza. 
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ÚVOD 

V současné době se převážná většina podniků střetává s neustálými změnami tržních 

podmínek. Proto je pro úspěšnou organizaci, působící v jakémkoliv odvětví, důležitou 

součástí, a současně předpokladem, neustálé zlepšování ve všech oblastech  

a činnostech. Aktuální tržní prostředí je charakterizováno velmi intenzivní konkurencí, 

a to ve všech odvětvích na místní i mezinárodní úrovni. V globálním podnikatelském 

prostředí jde především o neustálý vývoj, růst inovačního rozvoje, který je úzce spjatý 

se změnami a vznikem nečekaných krizových situací. Neočekávané změny vyvolávají 

potřebu včasné a kvalitní přípravy na měnící se prostředí. Z toho důvodu je v posledních 

letech kladen stále větší důraz na profesní a kvalifikační přípravu pracovníků na všech 

manažerských postech. Nedílnou součástí moderního manažera jsou schopnosti práce 

v podmínkách neustálých pozitivních, ale i negativních změn. Tyto změny mohou 

představovat určitou nejistotu, neúspěch, rizikové situace a ty mohou být pro některé 

pracovníky nezvladatelné. Důležité je si uvědomit, že v dnešní době souvisí každá 

příležitost s určitou mírou rizika. Riziko totiž ohrožuje každého, nejen individuálního 

pracovníka, ale především podniky jako subjekty na trhu.  

Důležitým předpokladem pro dlouhodobý vývoj a konkurenceschopnost všech podniků 

je zvládání rizik. Jelikož pojem riziko je v podnikatelském prostředí spojováno 

s vyjádřením nejistoty, je zapotřebí tuto nejistotu určitým způsobem identifikovat, 

změřit a analyzovat. Následným krokem je pak aplikace vhodných protiopatření, jejichž 

úlohou je zmírnit působení rizik, eliminovat rizika, a popř. i fungovat jako prevence 

proti možnému vzniku rizik. Všechny tyto dílčí procesy zahrnuje řízení rizik.  

Risk management, i přes veškerý pokrok a neustálý vývoj, je poměrně málo rozšířená 

oblast. V podvědomí mnoha manažerů a vlastníků i velkých podniků je risk 

management již známým pojmem, ne vždy se však daří tuto oblast úspěšně zvládnout  

a aplikovat vhodné nástroje tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod podniku  

a stabilita do budoucna. Často bývá opomíjen fakt, že veškeré činnosti a firemní procesy 

jsou spojeny s rizikem. Proto je riziko často přehlíženo a podceňováno. Jelikož je  

pro každého manažera velmi obtížné odhadnout další vývoj nejen podniku, ale i odvětví 

konkrétního podnikatelského subjektu, a rozvoj celého trhu, který může ovlivnit další 
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fungování podniku, je zapotřebí brát ohled na možná rizika. Tato potencionální rizika 

vyplývají z výše zmíněných změn.  

S podobnými problémy se potýká i vybraná společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., která 

se zabývá výrobou plastových produktů a v posledních letech lze toto odvětví 

považovat za velmi rozvojové. S tím souvisí i zvyšující se počet firem podnikajících  

ve stejném oboru. Aby bylo možné provést důkladnou analýzu rizik popisovaného 

podniku a vymezit vhodná protiopatření, je zapotřebí nejprve vymezit danou oblast  

a problematiku řízení rizik. Teoretická východiska této problematiky, základní pojmy, 

metody pro stanovení a snižování rizik a jednotlivé dílčí analýzy napomohou 

k důkladnému provedení analýzy rizik vybrané organizace. Cílem práce je tedy 

analyzovat vybraný proces v podniku, identifikovat jednotlivá rizika, která vyplývají 

z analýzy makroprostředí, mikroprostředí, interní analýzy a SWOT analýzy. Analýza 

rizik zvoleného procesu v podniku je následně provedena za použití metody FMEA. 

Tato metoda obsahuje analýzu důsledků, příčin a hodnocení zjištěných rizik  

dle ukazatele priority rizik. Nejzávažnějším rizikům, vyplývajícím z hodnocení, jsou 

následně stanovena vhodná protiopatření. Navržený konkrétní systém řízení rizik  

pro společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., slouží k eliminaci rizik, jejich včasné detekci 

a současně plní funkci prevence do budoucna.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je zpracování analýzy rizik vybraného procesu ve společnosti 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o. s konkrétními aplikovatelnými výstupy, které povedou 

k eliminaci rizik.  

Dílčí cíle zahrnují identifikaci možných rizik popisovaného podnikatelského subjektu, 

posouzení současného stavu organizace, hodnocení identifikovaných rizik a navržení 

vhodných protiopatření pro jejich eliminaci.   

Práce je rozdělena na čtyři části. První část se zabývá danou problematikou 

z teoretického hlediska. Rozebírá jednotlivé definice, rizikologické pojmy, klasifikace 

rizik, řízení rizik a charakterizuje systém managementu rizik. Důležitou část představuje 

vymezení analýzy rizik a metod sloužících pro analýzu rizik. Jsou zde identifikovány 

základní metody pro stanovení a snižování rizik. Pro praktickou aplikaci je nutný  

i rozbor analýzy prostředí.  

Druhou část tvoří analytická část práce, kde jsou získané poznatky prakticky aplikovány 

v souvislosti s popisovaným podnikem. Nejprve je představena vybraná společnost 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o., je vymezena její oblast působení, základní údaje o podniku  

a jeho dosavadní činnosti. Následně je provedena analýza podniku, ze které vyplývá 

identifikace možných rizik.  

Dále práce obsahuje kompletní analýzu rizik zvoleného procesu podniku. Nejprve  

je konkrétní proces popsán a jsou formulovány jeho fáze. V každé fázi procesu jsou 

následně identifikována jednotlivá rizika. Na základě analýzy FMEA jsou vymezeny 

důsledky a příčiny zjištěných rizik v jednotlivých fázích procesu. Poslední krok tvoří 

hodnocení zjištěných rizik dle ukazatele priority rizik a vymezení vhodných 

protiopatření sloužících k eliminaci těch rizik, která jsou vyhodnocena jako 

nejzávažnější.   

V poslední částí je navržen systém řízení rizik pro společnost PLASTIC BOX CZ, 

s.r.o., která doposud žádný podobný systém neimplementovala. Jedná se o manuál 

řízení rizik, který slouží k řízení všech rizik konkrétního podniku, a který by bylo 

vhodné do budoucna zrealizovat, aby podnikatelskému subjektu napomáhal  
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ke snadnější detekci a identifikaci rizik, k jejich eliminaci i prevenci pro další činnosti,  

a současně zajistil přínos v těch oblastech řízení rizik, kde je to zapotřebí.  

Při zpracování této práce jsem použila tyto metody: 

Hlavní použitou metodou je FMEA analýza, jejíž cílem je definování příčin a důsledků 

jednotlivých rizik, hodnocení identifikovaných rizik a vymezení vhodných protiopatření 

za účelem zlepšení procesu souvisejícího s tvorbou produktů podniku. Pro analýzu 

současného stavu a analýzu prostředí, ve kterém se popisovaný podnik nachází, jsou 

použity jednotlivé dílčí analýzy. Vnější prostředí je analyzováno prostřednictvím 

analýzy SLEPTE, dále je využito Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil pro analýzu 

odvětví a modelu 7S pro interní analýzu. Na základě dílčích analýz je následně 

provedena SWOT analýza.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Úvodní kapitola se zabývá základními pojmy v oblasti řízení rizik. Podstatu pro správné 

provedení rizikové analýzy tvoří porozumění teoretických základů, vysvětlení 

rizikologických pojmů, metodologie a současně i samotná definice rizika. Do procesu 

řízení rizik je zapotřebí zakomponovat vhodné metody pro analýzu rizik. Veškeré 

poznatky lze následně využít k analýze a vyhodnocení sledovaných rizik.  

1.1 Definice rizika 

Není možné vyhledat pouze jednu všeobecně uznávanou definici pojmu riziko, protože 

těchto definic existuje nespočet. Některé z nich se soustřeďují na pravděpodobnost 

vzniku jistého negativního stavu. Jiné hledají podstatu v odchýlení od plánovaného, 

očekávaného stavu. Převážná většina definic ale vyjadřuje jisté nebezpečí, možnost 

vzniku negativních jevů pro budoucnost.  

Pojem riziko lze tedy definovat hned několika možnými způsoby: 

 vyjadřuje pravděpodobnost, nebo možnost vzniku ztráty; 

 odchýlení skutečných výsledků od očekávaných; 

 nebezpečí negativní odchylky od původního cíle; 

 možnost vzniku ztráty nebo také zisku; 

 neurčitost, která je spojená se změnami a vývojem hodnoty aktiva; 

 nebezpečí vzniku chybného rozhodnutí; 

 využití specifické hrozby zranitelného systému specifickou hrozbou; 

 a další. (1) 

Při hledání definice rizika záleží na odvětví, oboru i konkrétní řešené problematice. 

V oblasti techniky se vyskytují tzv. technické definice, dle kterých lze riziko definovat 

jako: 
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 nejistota vztahující se k nějaké újmě nebo nejistota vznikající v souvislosti 

s výskytem daných událostí; 

 nebezpečí, po jehož realizaci dochází k újmě psychické, fyzické  

nebo ekonomické aj.; 

 nebezpečí, které zvyšuje závažnost i počet ztrát; 

 kombinace pravděpodobnosti a škody; 

 pravděpodobná hodnota (vyjádřená ve zvolených jednotkách) specifické 

ztráty, která příjemci rizika po realizaci scénáře způsobí nebezpečí; 

 možná nejistá událost, která může mít negativní nebo pozitivní efekt na cíl 

projektu. (2) 

Pojem riziko souvisí se společenským vývojem a dřívější definice byly velmi obsahově 

rozdílné od novodobých definic. Riziko lze považovat za historický výraz ze 17. století. 

Slovo „risico“ pochází z italštiny, kde se objevilo v původní souvislosti s lodní plavbou 

a vyjadřovalo úskalí, kterému se plavci museli vyhýbat. Následně se tímto heslem 

charakterizovalo jakési vystavení nepříznivým okolnostem. Až později se výraz začal 

používat ve významu možné ztráty. V současnosti je riziko v teorii považováno  

za pojem související s hrozbou, s nebezpečím vzniku škody, nezdaru, ztráty i poškození. 

(1) 

Riziko je dále možné vyjádřit pomocí tzv. rovnice rizika za použití „logického 

součinu“: 

                      Riziko = pravděpodobnost výskytu * závažnost důsledků                  (1) 

Součinem příslušné pravděpodobnosti výskytu dané události a mírou závažnosti jejích 

důsledků získáme výslednou hodnotu rizika. (3)  

Pojem riziko a většina jeho definic obsahují negativní účinek, v souvislosti s projektem 

jde tedy o negativní působení na cíl projektu, které představuje hrozbu. Až později  

se postupně objevila také definice zahrnující i pozitivní vnímání rizik, které obsahují 

kladný (pozitivní) vliv na stanovený cíl a pro projekt vyjadřují jistou příležitost. 

Pozitivním rizikem může být žádoucí odchylka, např. dosažení vyššího zisku, získání 

vyššího podílu na trhu apod. (4)  
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Dle normy ČSN ISO 12100-1:2004 je riziko definováno jako „kombinace četnosti  

nebo pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody“. (5, str. 306) 

1.1.1 Související rizikologické pojmy 

Související pojmy s již zmíněným pojmem „riziko“ lze označit jako rizikologické 

pojmy. Mezi tyto pojmy je možné zařadit následující: nejistota, neurčitost, nebezpečí, 

hrozba, aktivum, újma, škoda. 

Výchozím pojmem je jistota, která vyjadřuje, že všechny skutečnosti jsou jednoznačně 

dané a výsledek činnosti se nemůže žádným způsobem odchýlit od předpokladu. 

V případě, že se jistota ztratí, vznikne nejistota a neurčitost. (2) 

Mezi těmito třemi pojmy lze vypozorovat přehledné rozdíly (viz Tab. 1, str. 17): 

Tab.  1: Rozdíly mezi pojmy: jistota, nejistota a neurčitost (Zdroj: Zpracováno dle 2) 

Pojem, stupeň Následek 
Pravděpodobnost 
výsledku/následku 

JISTOTA známý 1 

NEJISTOTA známý, lze odhadnout známa, lze odhadnout 

NEURČITOST nelze odhadnout nelze odhadnout 

Nejistota je vždy nějakým způsobem odstupňovaná dle úrovně znalostí o daném jevu. 

Předchozí tabulka vyjadřuje, že následek nejistoty může být předem známý nebo jej lze 

odhadnout. Pravděpodobnost je v případě nejistoty také předem známa a nějakým 

způsobem odhadnutelná. Naproti tomu neurčitost vyjadřuje vždy dokonalou formu 

nejistoty, kdy není známo, zda vůbec k nějaké události dojde, jaký bude mít následek  

a jaká je pravděpodobnost vzniku.  

Pojem „neurčitost“ je spojován s nepoznáním, resp. s neznalostí. Neurčité lze pak 

vyjádřit jako neznámé, nepoznané. „Nejistota“ souvisí s náhodností a variabilitou. 

Rozlišovat a zkoumat tyto pojmy je v souvislosti s analýzou rizika velmi důležité, 

protože kvalita informací o jevech a událostech má významný vliv na rozhodování  

o riziku. (2), (5) 

„Nebezpečí“ vyjadřuje reálnou hrozbu poškození vyšetřovaného procesu nebo objektu. 

Toto vyjádření platí pouze ve smyslu známého nebezpečí. V případě, že nebezpečí je 
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neznámé, hrozba neexistuje a nelze ji tedy klasifikovat jako nebezpečí. Pojem nebezpečí 

je obtížně se vymezující entita, která bývá často spojována s hrozbou. (2), (5) 

„Nebezpečí (hrozba) je přírodní nebo také člověkem podmíněný proces, který je  

pro zdroj nebezpečí potenciálem, tedy má schopnost, aby tento byl aktivován a následně 

na rizikové entitě vyvolal negativní událost“. (5, str. 308) 

„Hrozba“ může vzniknout náhodně nebo úmyslně, může být vnitřního i vnějšího 

charakteru, a její původ může být lidský nebo přírodní. Hrozba představuje sílu, událost, 

osobu, nebo aktivitu, která má na aktivum negativní vliv nebo může způsobit škodu. 

„Škoda“ vznikne působením hrozby na aktivum, lze ji definovat jako dopad hrozby. 

Škoda vyjadřuje definovanou majetkovou újmu, která vzniká po realizaci nebezpečí. 

V rizikologii je „újma“ považována za pomocný pojem, není předmětem analýzy rizik, 

pokud nejde o její hmotnou formu – škodu. (1), (2) 

Expertní inženýrství v systémovém pojetí obsahuje širokou základnu pojmů související 

s rizikem, které jsou zahrnuty ve struktuře procesu vzniku rizika. Za další podstatné lze 

považovat i „aktivum“, které je definováno následovně: 

„Aktivum je všechno, co má pro subjekt (příjemce nebezpečí, nositel rizika) u entity 

hodnotu, a co může být v důsledku vzniku negativní události ohroženo, takže by to mělo 

být chráněno.“ (5, str. 309).  

1.1.2 Přístupy k riziku 

Dle postoje manažerů k rizikům je možné rozlišit tři následující přístupy k riziku: 

averzi, neutrální postoj a sklon k riziku.  

 Averze k riziku – manažer s averzí k riziku upřednostňuje spíše méně 

rizikové podnikatelské projekty, přestože představují potencionálně menší 

výnos, ale současně velkou jistotu zaručující očekávané a přijatelné výsledky.  

 Sklon k riziku – osoba se sklonem k riziku naopak preferuje potencionálně 

výnosnější projekty s vidinou vyššího zisku i za cenu podstoupení vyššího 

rizika a vzniku negativních výsledků. 

 Neutrální postoj k riziku – subjekt s neutrálním postojem k riziku 

představuje rovnováhu mezi averzí k riziku a sklonem k riziku. (11), (2) 
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Přístup daného subjektu k riziku ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi nejvýznamnější patří 

osobnostní charakteristiky a předchozí zkušenosti. Minulý neúspěch podporuje averzi 

k riziku, naopak úspěch z minulosti podněcuje subjekt k ochotě podstupovat riziko  

i nadále. (11) 

1.2 Klasifikace rizik 

Rizikologie jako věda se střetává s problémem, že v současné době není možné 

uspořádat rizika a nebezpečí do nějakého uceleného a univerzálního systému kategorií 

nebo tříd. Tuto skutečnost lze vyvrátit pouze v případě, že bereme v úvahu užší celek, 

např. organizaci nebo jeden obor činnosti. (2) 

Existuje velké množství pojmů s označením nebezpečí/riziko, které se v rizikologii 

běžně používají a zahrnují mnoho aspektů. Mezi základní způsoby členění patří 

následující:  

Hmotné a nehmotné riziko 

Hmotné riziko lze zpravidla nějakým způsobem měřit. Oproti tomu nehmotné riziko 

(někdy označované jako psychologické riziko) souvisí s jistou duševní činností, nebo  

i nečinností.  

Spekulativní riziko 

Spekulativní rizika jsou často podstupována s cíleným motivem zisku ze zmíněného 

rizika. Často jsou označována jako pozitivní rizika, což vysvětluje nulovou existenci 

možnosti pojistit tento druh rizika. Opakem je čisté riziko. 

Podnikatelské a čisté riziko 

Čisté riziko obsahuje existenci nebezpečí vzniku nepříznivých stavů, které se obvykle 

vztahují ke ztrátám a škodám (na majetku, zdraví). Proto nese čisté riziko pouze 

negativní stránku. Oproti tomu podnikatelské riziko má již zmíněnou negativní,  

ale současně i pozitivní stránku.  

Systematické a nesystematické riziko 

Vznik systematického rizika je vyvolán společnými faktory, které postihují v různé míře 

všechny hospodářské jednotky, někdy bývá označováno jako riziko tržní. Jeho zdrojem 
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jsou změny působící na trhu. Nesystematické riziko je specifické pro aktivity 

jednotlivých podniků, někdy bývá označováno jako jedinečné. Zdrojem může být 

odchod pracovníků, vstup nové konkurence na trh aj.  

Vnitřní a vnější riziko 

Vnitřní rizika se vztahují k faktorům působícím uvnitř podniku (např. selhání 

pracovníků, vývoj technologií a výrobku aj.). Vnější rizika souvisí s podnikatelským 

okolím podniku, zdrojem jsou externí faktory (makroekonomické a mikroekonomické).  

Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

Ovlivnitelné riziko lze eliminovat, resp. snížit pravděpodobnost vzniku nebo rozsahu 

možných nepříznivých stavů. U neovlivnitelného rizika nelze působit na příčiny vzniku, 

ale vhodným protiopatřením je možné snížit nepříznivé důsledky jeho působení. Oba 

typy tohoto členění souvisí s možnostmi manažera nebo podniku působit na příčiny 

vzniku rizika.  

Pojistitelné a nepojistitelné riziko 

Oba druhy nalezneme tam, kde lze uvažovat o přenesení rizika na třetí stranu  

nebo osobu.  

Primární a sekundární riziko 

Sekundární riziko vzniká přijetím určitého protiopatření na snížení primárního rizika.  

Riziko ve fázi přípravy/realizace projektu a riziko ve fázi provozu 

První skupina představuje všechny druhy rizik, které mohou ohrozit termín dokončení 

projektu, jeho rozpočet a kvalitu. Riziko ve fázi provozu obsahuje rizikovou skupinu 

faktorů, která ovlivňuje hospodářské výsledky projektu.  

Další členění rizik souvisí s jejich věcnou náplní, jedná se o rizika: technicko-

technologická, výrobní, tržní, finanční, ekonomická, politická, legislativní, 

environmentální, rizika spojená s působením lidského činitele a zásahy vyšší moci. (6), 

(2) 

Ve smyslu vlivu na organizaci lze členění rizik do jednotlivých skupin dle potenciálního 

existenčního dopadu ztráty stanovit následovně:  
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- běžné riziko -  nejmenší nebezpečí nebo ohrožení, jehož potencionální ztráty lze 

pokrýt stávajícími aktivy organizace; 

- důležité riziko - takové ohrožení, jehož potencionální ztráty vyžadují vynaložení 

finančních prostředků, nebo provedení akce přesahující běžné 

hospodaření (např. částečný odprodej aktiv); 

- kritické riziko -  ohrožení vyjadřující vysoký stupeň nebezpečí, potencionální 

ztráty mohou ohrozit existenci organizace. (1) 

1.3 Řízení rizik 

Řízení rizik je odborný nástroj, který se skládá z plánování, organizování, přidělování 

pracovních úkolů a kontroly zdrojů organizace takovým způsobem, aby se 

minimalizovaly možnosti vzniku ztrát a škod vyvolaných různými příčinami  

a událostmi. (7) 

Řízení rizik je současně děj nebo činnost vyjadřující nakládání s rizikem. Zahrnuje 

kromě plánování rizik také jejich identifikaci, analýzy rizik, vypracovávání strategií 

reakce rizik, jejich monitorování a kontrolu za účelem určení, jakým způsobem se rizika 

změnily. (8)  

V současnosti působí každá organizace v prostředí plném rizik, nebo se střetává se 

změnami, které zahrnují rizika. Vystavují se permanentnímu ohrožení, které si v dobách 

úspěchu jen málokterá organizace uvědomuje. Uvnitř podniků funguje mnoho procesů, 

které nejsou z dlouhodobého hlediska optimální a vedení těchto podniků se 

systematickou optimalizací jen málo kdy zabývá. Odolnost podniků vůči vnějším  

i vnitřním rizikům vyjadřuje management rizik. Tento pojem označuje postupy 

k minimalizaci rizik, jeho účelem je analyzovat rizika a provést vhodná opatření, která 

sníží pravděpodobnost a závažnost následků. Je třeba mít na paměti, že každé 

rozhodnutí podnikového managementu je spojeno s nějakým rizikem. Vhodným 

řešením je zavedení systému managementu rizik – SMR. (9) 

Aby podnik dosáhl uceleného a fungujícího systému risk managementu, musí brát 

v úvahu následující procesy: 
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1. Proces identifikace rizik 

2. Proces popisu rizik 

3. Proces hodnocení rizik 

4. Proces reportingu o rizicích 

5. Proces řízení rizik (nakládání s rizikem) 

6. Proces monitorování rizik (1) 

Zjednodušenou podobu systému podnikového managementu rizik znázorňuje 

následující schéma (viz. Obr. 1, str. 23). SMR obsahuje všechny zmíněné procesy 

managementu rizik. Součástí je také podniková strategie managementu rizik, která 

představuje cíle, kritéria, metody, postupy a integraci. Proces identifikace rizik zahrnuje 

analýzu procesů, rozbor příčin a hodnocení závažnosti dopadů. Cílem identifikace rizik 

je získání souboru rizikových faktorů, které mohou ovlivnit výsledky organizace, její 

hodnotu nebo připravované a realizované projekty. Proces prevence a zvládání rizik 

zahrnuje návrhy protiopatření (zdroje, vymezení odpovědností, kritické faktory 

úspěchu) a jejich implementaci. Management rizik, tedy i řízení rizik by mělo být 

v organizaci realizováno jako integrovaný systém s transparentní strukturou  

a srozumitelně formulovanými cíli a postupy. (6), (9) 



23 

 

 

Obr. 1: Systém managementu rizik (Zdroj: Zpracováno dle 9) 

Systém managementu rizik zahrnuje dle předchozího schématu tyto pilíře: 

Strategie managementu rizik 

Základ pro SMR tvoří vhodně zformulovaná podniková politika a strategie, která je 

založená na znalosti potenciálních rizik a hrozeb. Koncepce SMR má být vždy 

zpracována ve formě strategického dokumentu s akčními plány. Obsahuje podklady  

pro plánování prevence, snižování rizikovosti a následků, řízení a optimalizaci procesů. 

Vychází z hodnocení interního a externího prostředí podniku a stanovuje základní 

přístupy, kritéria, principy a postupy, jak podnik zvládá a pokrývá všechny oblasti rizik. 

Strategie managementu rizik musí zohledňovat vazby na ostatní strategie, politiky, 

procesy a cíle organizace a musí s nimi být v souladu. (9) 

Identifikace rizik 

Aby byla jakákoliv činnost úspěšná, např. realizace nějakého projektu, musí být 

realizována bez výskytu negativních událostí. Z toho vyplývá potřeba eliminace 

nebezpečí, hrozeb a rizik. K tomu je zapotřebí znát nebezpečí i rizika, odhalit je 

(identifikovat) a poznat jejich podstatu. V rámci identifikace rizik je tedy zapotřebí 

nalézt všechna podstatná rizika, která by mohla ohrozit alespoň jedno aktivum subjektu 
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a mohou zapříčinit nepříznivé stavy. Je nutné porozumět jejich podstatě, definovat je 

v řetězci příčina – riziko – účinek, sestavit seznam rizik, vytvořit seznam na ošetření 

rizik a určit odpovědné osoby. (5), (1) 

Zvládání rizik 

Hlavním cílem zvládání rizik je prevence nežádoucích událostí a eliminace následků. 

Ve fázi zvládání rizik se využívá protiopatření, které je procesem nebo postupem, 

navržené pro snížení úrovně hrozby a zranitelnosti. Cílem je i zmírnění působení  

a důsledků hrozby. Dalším krokem je tvorba plánu implementace, tedy plán postupu 

zvládání identifikovaných rizik. Tento plán je následně implementován, tzn., že jsou 

navržená protiopatření realizována. (1), (9) 

Monitorování rizik 

Proces monitorování a kontrola systematicky sleduje a vyhodnocuje efektivitu 

realizovaných protiopatření. Výsledky monitorování mohou také poskytnout základ  

pro rozvoj dalších strategií souvisejících s reakcemi na rizika, nebo aktualizaci stávající 

strategie a znovu analyzování známých rizik. V některých případech mohou být 

výsledky monitorování použity k identifikaci nového rizika a mohou být podkladem  

pro revizi některých aspektů plánování. (8) 

Dokumentace, komunikace, informace 

Výsledky monitorovaní, použité postupy, problematické situace při aplikaci a učiněná 

rozhodnutí se zdůvodněním je zapotřebí průběžně dokumentovat a evidovat. Tyto 

informace mohou být důležitým zdrojem pro budoucí aktivity a rozvoj risk 

managementu. Mají mimořádný význam pro prevenci a zvládání rizik. Dalším 

důležitým prvkem je komunikace (vertikální i horizontální), která plní účel udržení 

vědomí o riziku na potřebné úrovni. (9) 

Optimalizace 

Podstatou optimalizace SMR v podniku je jeho soustavné hodnocení, dále především 

uplatňování vhodných opatření z pohledu efektivity, ochrany, prevence a reálného 

snížení procesních rizik. Výsledky monitorování rizik a vzniklé problémy je vhodné 

využívat pro zlepšování systémů a postupů managementu rizik. Dokumentace 
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nežádoucích událostí a jejich dopadů je stejně důležitá jako zpětná vazba od všech 

zainteresovaných stran. (9) 

Celý proces řízení rizik podle ČSN ISO/IEC 27005 je znázorněn na následujícím 

obrázku (viz. Obr. 2, str. 26). Podstatu tvoří skutečnost, že řízení rizik je nikdy 

nekončící a iterační proces. Obrázek zahrnuje i metody pro snižování rizika. (1) 

Vhodnost metod a nástrojů, které podnik použije pro snižování rizika, je závislá  

na charakteristikách plynoucích ze samotné podstaty rizika. Zvolená metoda by měla 

být co možná nejméně nákladná a nejvýhodnější pro dosažení stanoveného cíle, kterým 

je zpravidla snížení či úplná eliminace rizika. Často je nutné zvolit kompromis mezi 

úrovní eliminace a vynaloženými náklady na snížení či eliminaci rizik. Tímto způsobem 

je zajištěna efektivita zvoleného nástroje. Proti různým typům rizik se lze chránit 

různými způsoby: redukce rizika, přenesení rizika, vyhnutí se riziku a podstoupení 

rizika (retence). V následující tabulce jsou jednotlivá rizika rozčleněna do čtyř skupin 

podle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti (viz Tab. 2, str. 25). Metody jsou 

s ohledem na reálný vývoj pouze orientační, toto členění lze využít ve fázi analýzy 

konkrétního rizika nebo rizikové politiky podniku. (1), (10) 

Tab.  2: Doporučené metody pro obecné řešení problému rizik  

(Zdroj: Zpracováno dle 1 a 10) 

 

Dle doporučení, které je uvedeno v tabulce, jsou pro řešení rizik s vysokou 

pravděpodobností a vysokou tvrdostí vhodnými nástroji: vyhnutí se těmto rizikům nebo 

jejich redukce. Oproti tomu rizika, která jsou charakterizována nízkou 

pravděpodobností a současně nízkou tvrdostí, je vhodné řešit prostřednictvím retence. 

Rizika s možností vysokého dopadu ztráty, ale s nízkou pravděpodobností, lze řešit 

pojištěním. Efektivním nástrojem pro rizika s nízkou tvrdostí a vysokou 

pravděpodobností je retence nebo redukce. (1) 
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Jednotlivé nástroje jsou podrobněji rozebrány a popsány v kapitole 1. 6 Metody 

snižování rizik (viz str. 36). 

 

Obr. 2: Proces řízení rizik (Zdroj: Zpracováno dle 1) 
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1.4 Analýza rizik 

Analýza rizika je všeobecně považována za základní prvek rizikového inženýrství. 

Tvoří základní proces v managementu rizik a je nutnou podmínkou k rozhodování  

o riziku. Tvoří první krok při procesu snižování rizik a je obvykle chápána jako 

samostatný proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich realizace a dopadu  

na aktiva. Jde tedy o stanovení rizik a závažnosti, kterou mohou způsobit. (2), (1) 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje: 

1. identifikaci aktiv – vymezení subjektu a popis jeho aktiv; 

2. stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich významu  

pro posuzovaný subjekt, ohodnocení dopadu, ztráty, poškození či změny; 

3. identifikaci hrozeb a slabin – určení slabých míst subjektu, která mohou být 

ohrožena, určení druhu události, které mohou negativně působit na hodnotu 

aktiv; 

4. stanovení míry zranitelnosti a závažnosti hrozeb – určení míry zranitelnosti 

posuzovaného subjektu a určení pravděpodobnosti výskytu dané hrozby. (1) 

Tato první fáze bývá označována jako identifikace rizik. Další fáze spočívá  

ve vyhodnocení identifikovaných rizik, kdy je zapotřebí posuzovat dopady působení 

hrozeb na aktiva subjektu a na jeho činnosti, dále je nutné stanovit úrovně rizik  

a rozhodnout, zda jsou nebo nejsou vymezená rizika akceptovatelná. Z analýzy rizik 

vyplývají následující možná řešení: 

1. realizace vhodných opatření pro snížení nebo eliminaci rizika; 

2. akceptace rizik ze předpokladu, že není ohrožena činnost organizace; 

3. vyhnutí se rizikům; 

4. transfer, přenesení na třetí strany. (1) 

Základním vstupem pro řízení rizik je kvalitně provedená analýza rizik, ze které 

vyplývají vhodná řešení jakýchkoliv problémů v různých oblastech. Pro úspěšné 

provedení analýzy rizik je klíčové správné pochopení vztahů (viz. Obr. 3 a 4, str. 28). 
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Obr. 3: Vztahy v analýze rizik (Zdroj: Zpracováno dle 1) 

Obrázek naznačuje kompletní mechanismus uplatnění rizika. Vzniklá hrozba využívá 

zranitelnosti a působí na aktivum, po překonání protiopatření způsobí škodu. Aktivum 

samo o sobě motivuje útočníka, který je aktivátorem hrozby. Aby mohla hrozba působit, 

musí být aktivována za pomocí zdrojů. Dále působí na aktivum nebo na protiopatření 

tak, aby získala přístup k aktivu. Protiopatření chrání aktiva před hrozbami, zmírňuje 

nebo zabraňuje jejich působení a zároveň odrazuje od aktivování hrozeb. (1) 

 

Obr. 4: Vztahy při řízení a analýze rizik (Zdroj: Zpracováno dle 1) 
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Je vhodné zmínit, že riziko ve většině případů neexistuje samostatně, ale jde obvykle  

o kombinace rizik, které mohou představovat pro daný subjekt hrozbu. Pro správné 

určení priorit z hlediska pravděpodobnosti a dopadu je nutné identifikovat klíčové 

rizikové oblasti. Obecné činnosti v průběhu analýzy rizik jsou uvedené v navazující 

posloupnosti: 

- stanovení hranice analýzy rizik – hranice odděluje aktiva zahrnutá do analýzy rizik 

od těch ostatních, při jejím stanovení lze vycházet ze záměrů managementu;  

- identifikace aktiv – vytvoření souhrnu těch aktiv, která leží uvnitř hranice analýzy 

rizik; 

- posuzování hodnoty a seskupování aktiv – hodnota aktiva vyplývá z velikosti škody 

způsobené jeho zničením nebo ztrátou. Rozlišuje se, zda se jedná o snadno nahraditelné 

nebo jedinečné aktivum. Podle různých hledisek jsou pak aktiva seskupována  

do jednotlivých skupin dle podobných charakteristik; 

- identifikace hrozeb – jsou identifikovány takové hrozby, které mohou ohrozit alespoň 

jedno aktivum. Pro identifikaci hrozeb může být sestaven seznam hrozeb nebo lze 

využít některou z metod sloužící pro jejich identifikaci;  

- analýza hrozeb a zranitelnosti – hrozby jsou analyzovány v souvislosti s každou 

skupinou aktiv. U těch aktiv (skupiny aktiv), na které může hrozba působit, se stanoví 

úroveň hrozby a úroveň zranitelnosti. Protože je každá hrozba hodnocena v souvislosti 

s každým aktivem, nebo se skupinou aktiv s podobnými vlastnostmi, je výsledkem 

seznam dvojic „hrozba – aktivum“ se zmíněným stanovením úrovně hrozby  

a zranitelnosti; 

- pravděpodobnost jevu – nelze odhadnout, zda jev, který podléhá zkoumání, skutečně 

nastane. Proto se popis určitého jevu doplňuje údajem o pravděpodobnosti jeho vzniku; 

- měření rizik – základ pro měření rizik tvoří jejich charakter, dle kterého lze následně 

zvolit vhodnou metodu pro měření. První metoda je tvořena číselnými 

charakteristikami, což vyžaduje kvantitativní charakter veličiny a znalost rozdělení 

pravděpodobnosti. V případě, že není možné riziko kvantifikovat, je možné využít jeho 

kvalitativních charakteristik a k měření rizik použít slovní vyjádření. Riziko je zpravidla 

měřeno dle pravděpodobnosti negativní odchylky od výsledku nebo cíle, ve který 
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doufáme. Čím vyšší je pravděpodobnost vzniku nepříznivé události, tím vyšší je 

pravděpodobnost odchylky od výsledku, a tím se zvyšuje i riziko. (1), (6)  

1.4.1 Metody analýzy rizika 

Při analýze rizik lze pracovat s různými metodami. Podklad pro rozdělení těchto metod 

tvoří jejich základní přístupy a hlediska. Existují kvalitativní a kvantitativní metody  

pro vyjádření veličin. V analýze rizik se v praxi užívá i kombinace těchto dvou metod.  

Kvantitativní metody 

Rizikovost je obvykle chápána jako pravděpodobnost určité ztráty. Při kvantitativním 

hodnocení se užívá matematického výpočtu rizika jako součinu pravděpodobnosti 

nebezpečné události a potencionálních následků. Kvantifikačních postupů je užíváno 

především v oblasti finančního řízení rizik, technické bezpečnosti a bezpečnosti 

informačních systémů. Problém při aplikaci kvantitativních metod může vzniknout 

v důsledku nedostatku věrohodných a spolehlivých dat, která by měla být zahrnuta  

při kvantifikaci rizik. Pravděpodobnost vzniku nežádoucích událostí je pak jen 

výjimečně možné správně odhadnout. Kvantifikace závažnosti následků se střetává  

s problémem vyčíslení škod způsobených nežádoucími událostmi. Pravděpodobnostní 

odhady výskytu nežádoucích událostí pak slouží spíše jako orientační podklad  

a doplňující informace pro rozhodování managementu. Odhady závažnosti rizikových 

událostí nelze při hodnocení rizik používat jako rozhodující ukazatel. Kvalita výsledků 

kvantitativních metod závisí na relevantnosti získaných dat použitých pro analýzu rizik. 

(9) 

Kvalitativní metody 

Aby byly získané výsledky ze zvolené metody pro hodnocení rizik prakticky použitelné, 

musí zahrnovat maximální možnou úplnost a komplexnost analýzy činností.  

Na hodnocení míry rizik nelze rezignovat i přes problémy, které mohou vzniknout  

při kvantifikaci rizik. Vhodným řešením je klasifikace rizik, která řadí rizika do tříd dle 

pravděpodobnosti vzniku rizikové události a podle závažnosti následků. Tato 

klasifikace představuje kvalitativní hodnocení rizik a plní význam v oblasti poskytování 

podkladů, které jsou potřebné pro programy prevence. Podstatou je srovnání rizik, 

procesů, technologií, událostí a jejich následků podle stanovených kritérií. Možným 
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způsobem ke správnému postupu je i přiřazení číselných hodnot, které vyjadřují  

např. úroveň závažnosti. Kvalitativní metody jsou v porovnání s těmi kvantitativními 

považovány za rychlejší a do jisté míry jednodušší, ale více subjektivní. V některých 

případech mohou způsobit problémy při posuzování přijatelnosti v oblasti finančních 

nákladů potřebných pro eliminaci hrozby. Kontrola efektivnosti nákladů se v důsledku 

chybějícího finančního vyjádření znesnadňuje. Tento typ metody nachází své využití  

při upřesnění postupů při detailních analýzách rizik, nebo při nedostatečné kvalitě  

a kvantitě získaných číselných dat pro kvantitativní metody. (1), (9) 

Kombinované metody 

Řada metod pro hodnocení rizik je založena na kombinaci obou zmíněných metod,  

pro aplikaci je využito postupů jak kvalitativních tak kvantitativních hodnocení. 

Kombinované metody vychází z číselných podkladů. Díky kvalitativnímu hodnocení, 

které kombinované metody zahrnují, dochází k většímu přiblížení realitě oproti 

výsledkům kvantitativních metod. Při užití kombinace metod je důležité respektovat 

skutečnost, že data užitá v kvalitativních metodách mohou být ovlivněna měřítkem 

stanovené stupnice. Nemusí tedy vždy odrážet pravděpodobnost události a výši jeho 

dopadu. (1), (9)   

1.5 Základní metody pro stanovení rizik 

Mezi nejznámější a nejpoužívanější metodiky v oblasti řízení rizik patří následující 

popsané metody.  

Ishikawa diagram 

Ishikawův diagram, někdy nazývaný také jako diagram příčin a následků nebo diagram 

rybí kosti (z angl. The Fishbone Diagram), je jednoduchou analytickou technikou  

pro zobrazení i analýzu příčin a následků. Může být využíván jako analytický nástroj 

v řízení projektů, zejména v oblasti řízení rizik. Ishikawův diagram graficky znázorňuje 

příčiny daných následků. Tzv. „hlavní kosti“ vedoucí od páteře představují kategorie 

nebo oblasti, ve kterých je možné hledat problém. „Vedlejší kosti“ vyjadřují 

konkretizované potencionální příčiny problému. Aby byly identifikovány všechny 

potencionální zdroje problému, je vhodné využít skupinové techniky,  

např. brainstorming. (12), (5) 
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Pareto analysis 

Paretova analýza slouží především k rozhodování mezi alternativními postupy 

k dosažení určitého vytyčeného cíle na základě hodnocení jejich přínosů. Analýza je 

založena na Paretovu principu, z jehož kontextu vyplývá, že za 80 % problémů 

odpovídá 20 % nejzávažnějších příčin. Jedná se o rozhodovací techniku, která 

statisticky odděluje omezený počet vstupních faktorů, které mají největší vliv  

na výsledek. Základním předpokladem je to, že ne všechny vstupní faktory mají stejný 

nebo proporcionální dopad na daný výstup. (9), (13) 

Check List (kontrolní seznam) 

Analýza pomocí kontrolního seznamu představuje postup založený na systematické 

kontrole plnění dopředu určených podmínek a opatření. Kontrolní seznamy jsou vhodné 

pro identifikaci dopadů a současně zjišťují stav plnění daného souboru činností. 

Analýza rizik při užití kontrolního seznamu vyžaduje splnění dvou základních kroků. 

Nejprve je zapotřebí vytvořit vhodný kontrolní seznam pro daný problém, nebo jej 

vybrat z již existujících seznamů. Dále je nutné vytvořit nebo vybrat vhodný hodnotový 

systém, který slouží k hodnocení souhrnu odpovědí na otázky z kontrolního seznamu. 

Výběr hodnotového systému je považován za podstatně složitější, proto je vždy tvořen 

týmem expertů se zkušenostmi v dané oblasti. (7)  

What – If Analysis  

Jedná se o méně strukturovanou expertní metodu. Použití se vyznačuje zejména 

řízenými skupinovými diskusemi o možných nehodách, příčinách těchto nehod a jejich 

následcích („co se stane, když …“). Základem je spontánní diskuse a hledání různých 

nápadů zkušených osob, které se v dané oblasti dobře orientují. Neexistuje zde žádné 

omezení týkající se předurčení možných situací. Podstatou této analýzy je identifikace 

zdrojů rizika, nebezpečných situací nebo nehodových událostí, které mohou zapříčinit 

nežádoucí situace. Tým vybraných zkušených osob odhaluje možné nehodové situace, 

dopady a existující protiopatření, poté navrhuje alternativy pro eliminaci rizika. (9), (7) 

Metoda Delphi (Metoda účelových interview) 

Tato metoda expertního odhadování patří mezi nejužívanější metody kvalitativní 

analýzy rizik. Funguje i jako vhodná podpora pro kvantitativní analýzu rizik. Je  
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to systematická, interaktivní a verbální metoda, která pracuje s tzv. panelem expertů 

tvořící tým. Podstatou je určení toho, co se může stát a za jakých podmínek.  

Při realizaci metody Delphi je postup podobný jako u techniky brainstroming, jde tedy  

o generování nových myšlenek. Nevýhodou je její časová náročnost. Několik desítek 

nezávislých expertů mezi sebou komunikuje prostřednictvím informačních technologií 

v anonymním prostředí. Pro rizikovou analýzu je sestaven soubor otázek o dvou 

složkách. První obsahuje předem stanovené otázky a druhá je variabilní v závislosti  

na vývoji. Odpovědi a názory jednotlivců týmu jsou pomocí zpětné vazby po několika 

kolech selektovány a statisticky zpracovány. Cílem je dosažení co největší shody 

expertů v oblasti řešeného problému. (2), (1), (5) 

Hazard Operation Process – HAZOP 

HAZOP, tedy analýza ohrožení a provozuschopnosti, je postup založený  

na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich vyplývajících rizik. Nejprve se 

tato analýza používala v oblasti chemickým procesů, později byla rozšířena na další 

systémy a dnes se v některých odvětvích považuje za standardní požadavek. Je 

zaměřena jak na příčiny, tak na následky nebezpečných stavů a situací. Doporučuje se 

sestavit tým osob z různých profesních oblastí, které za pomocí brainstormingu  

při interaktivních sezeních zjišťují odchylky od stanoveného procesu. Podstatou je 

nalézt nebezpečné stavy, které se mohou v průběhu procesu vyskytnout, ohodnotit 

stupeň nebezpečnosti a eliminovat rizika s provozem spojená. (7), (9), (4) 

Event Tree Analysis – ETA 

Analýzy, které pracují se stromovými diagramy, zaujímají specifické postavení 

v expertních metodách. Mezi takové patří i analýza stromu událostí, ETA. Podstatou 

je pátrání po vývoji předpokládané události v poloze TOP. Postupným větvením jsou 

následně zkoumány všechny dílčí události. Vzniklý obrazec větví jednotlivé nezávislé 

události dle požadované podrobnosti analýzy. Jde o znázornění rozvoje událostí  

od zvolené prvotní iniciační události přes události následné až k možným koncovým 

událostem. Při analýze je potřeba brát v úvahu nejen technické faktory, ale také reakce 

zainteresovaných subjektů a odezvy bezpečnostních systémů. Výsledkem je grafické 

vyjádření scénářů nehody, ty se následně rozvětvují a umožní odhalit a stanovit 

nepříznivé události, poruchy, chyby a selhání. (2), (9) 
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Fault Tree Analysis – FTA 

Metoda je známá pod názvem Analýza stromu poruch, je další velmi užívanou 

metodou ze skupiny expertních metod založených na stromovém diagramu. Je zaměřena 

na zjištění příčin možné nebo skutečné události. Identifikuje a analyzuje veškeré možné 

příčiny, které způsobují nebo zapříčiňují vznik vad. Bývá označována jako alternativa 

k metodě FMEA, která má opačné východisko. FTA postupuje od vrcholové události 

(za kterou je považována vada, porucha a následek) k dílčím příčinám. Příčiny jsou  

za pomocí stromového diagramu rozloženy do jednotlivých úrovní. (2), (14) 

Failure Modes and Effect Analysis – FMEA 

Za nejrozšířenější metodu expertní analýzy rizik je považována FMEA. Do češtiny se 

překládá jako Analýza příčin vad a jejich důsledků. Metoda se zabývá systematickým 

zkoumáním možných vad, které by se mohly projevit u produktů nebo při realizaci 

procesů. Analyzovaný objekt je uceleným systémem, který je rozložen na jednotlivé 

prvky, aby bylo možné identifikovat veškeré možné vady, jejich následky a příčiny. 

FMEA obsahuje dvě fáze. První (verbální fáze) je zaměřena na identifikace možného 

vzniku poruch, možných způsobů poruch a možných následků poruch. Druhá 

(numerická fáze) obsahuje tříparametrový odhad rizik projektu. (2), (14) 

Metoda FMEA je často používána v těch oblastech, kde je vyžadováno provedení 

předběžného plánování nebo odhadování působení vlivů. Členové týmu by měli mít 

dostatečné zkušenosti a znalosti zkoumané oblasti. V numerické fázi se pro správné 

provedení odhadu rizik používá index RPN (z angl. Risk Priority Number), vyjadřující 

prioritu rizika. (15) 

RPN číslo lze zjistit pomocí součinu tří hodnot: závažnost nebezpečí (Sv), 

pravděpodobnost realizace nebezpečí (Lk) a zjistitelnost poruchy (Dt) následovně: 

        RPN = Sv * Lk * Dt                                              (2) 

Rozsah stanovené stupnice závisí na podrobnosti výsledku, kterého má být dosaženo. 

Stupnice při výpočtu RPN indexu ale nesmí začínat hodnotou 0, aby nedošlo k velkému 

množství nulových hodnot RPN, které by pak nebylo možné porovnat. Součtem všech 

hodnot RPN se vypočte ∑RPN, kterou lze použít po eventuální úpravě projektu  

pro porovnání, zda se úpravami projektu hodnota ∑RPN snížila. (2) 
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RIPRAN 

Mezi další doporučené metody analýzy rizik patří i metoda zvaná RIPRAN (z angl. 

Risk Project Analysis). Metoda je vhodná k použití v prostředí, kde je dostatek 

zkušenějších projektových manažerů, dostatek podkladů o daném projektu, ale  

i dostatek statistických podkladů z minulosti pro správnou kvantifikaci rizik. (16), (17) 

Skládá se ze čtyř základních kroků: 

 1. identifikace nebezpečí; 

 2. kvantifikace rizik;  

 3. reakce na rizika; 

 4. celkové posouzení rizik. (16) 

V prvním kroku provádí projektový tým identifikaci nebezpečí prostřednictvím 

sestavení seznamu ve formě tabulky, která obsahuje popis hrozby a následující scénář, 

popř. poznámku. Následující kvantifikace rizik se opět provádí pomocí původní 

tabulky, která je doplněna o pravděpodobnost výskytu, hodnotu dopadu a hodnotu 

rizika. Třetí krok zahrnuje sestavování protiopatření, jejichž cílem je snížení hodnoty 

rizika na akceptovatelnou úroveň. Poslední činností je posouzení celkové hodnoty rizik 

a vyhodnocení rizikovosti celého projektu. (17) 

Skórovací metoda s mapou rizik  

Metoda je rozdělena na tři fáze. První je zaměřena na identifikaci rizika, druhá se 

soustředí na ohodnocení rizika a třetí obsahuje návrhy na opatření ke snížení rizika. 

Východiskem skórovací metody je seznam nebezpečí tvořený ze čtyř nejpodstatnějších 

oblastí rizik: technické, finanční, personální a obchodní.  

Ve fázi identifikace rizika se pro každý rizikový faktor hodnotí možnost jeho výskytu  

a dopad prostřednictvím desetibodové stupnice. Výsledná hodnota se vypočte jako 

aritmetický průměr odhadů jednotlivých expertů. Ocenění rizika se vypočte jako součin 

skóre pravděpodobnosti a skóre dopadu. Výsledné hodnocení je pak v rozmezí 1 – 100. 

Na závěr je sestavena dvojrozměrná matice ve tvaru bodového grafu, která představuje 

mapu rizik. (17) 
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Obr. 5: Mapa rizik skórovací metody (Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

1.6 Metody snižování rizik 

V kapitole 1. 3 Řízení rizik je znázorněn celý proces řízení rizik (viz Obr. 2, str. 26). 

Jeho součástí jsou i metody pro snižování rizik, které byly ve zmíněné kapitole 

představeny i s doporučením pro vhodné použití s ohledem na pravděpodobnost  

a tvrdost rizika. Níže jsou jednotlivé základní metody snižování rizik blíže 

specifikovány.  

1.6.1 Retence rizika 

Synonymem pro retenci rizika je podstoupení rizika nebo také zadržení. Retence 

představuje nejběžnější metodu řešení rizik. Subjekt v tomto případě čelí neomezenému 

počtu rizik, v převážně většině případů ale nejsou realizována žádná protiopatření. 

Retence rizik je buď vědomá, nebo nevědomá. Vědomá retence vyjadřuje situaci, kdy je 

dané riziko rozpoznáno, ale není uplatněn žádný nástroj k jeho snížení. Nevědomá 

retence nastává v případě, že riziko není rozpoznáno, je nevědomě zadrženo. Dále se 

retence člení na dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolná retence je charakterizována 

rozpoznáním existence rizika, jeho podstoupením a souhlasem se ztrátou, kterou 

představuje. Nedobrovolná retence nastává tehdy, není-li riziko rozpoznáno, nebo 

v případě, že riziko není možné transferovat, redukovat nebo se mu vyhnout. (1) 
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1.6.2 Redukce rizika 

Při potřebě redukce rizika je podstatné vybrat taková opatření, která jsou účinná, 

efektivní, přijatelná, včasná a je zapotřebí brát v úvahu možná omezení subjektu. Podle 

toho, zda se subjekt hodlá soustředit na redukci rizika nebo až na důsledky konkrétní 

aktivity, dělí se metody snižování do dvou skupin: 

 metody se zaměřením na odstranění příčin vzniku rizika; 

 metody zaměřené na snížení nepříznivých důsledků rizika. (1) 

První skupina bývá charakterizována těmi metodami, jejichž účelem je prevence  

za účelem eliminace a redukce rizikových situací. Druhou skupinu zastupují metody 

orientované na snížení důsledků výskytu nepříznivých situací, kterým se nelze vyhnout. 

(1) 

1.6.3 Transfer rizika 

Transfer rizika znamená přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty. Jde o opatření, 

která zabezpečují buď úplný, nebo částečný přesun. Patří mezi metody, pro které je 

charakteristický defenzivní přístup k riziku. K transferu rizika využívají velké 

podnikatelské subjekty své dominantní postavení a konkurenční přednosti na trhu. 

Přesun rizika je realizován např. prostřednictvím uzavírání dlouhodobých kupních 

smluv na dodávky, uzavíraní kontraktů na prodej produktů za předem smluvených 

podmínek, užitím pronájmu atd. (18) 

1.6.4 Diverzifikace 

Diverzifikace je nejužívanější metodou, která se v podnicích aplikuje za účelem snížení 

nepříznivých důsledků rizika. Vyjadřuje určité rozložení rizika, v praxi se projevuje 

např. rozložením peněz do různých typů investic. Převážně se jedná o akcie, obligace  

a nástroje peněžního trhu. Nabídka investičních nástrojů je v současnosti velmi široká, 

proto mohou podnikatelské subjekty využívat filozofii této metody daleko rozsáhleji. 

Podstatou metody je rozložení rizika na co největší základnu. Pravděpodobnost úspěšné 

aplikace této metody v praxi je vyšší u kapitálově silnějšího podniku. Nepřipravené  

a nepromyšlené užití může mít pro malé a střední podniky kritické důsledky ve smyslu 

jejich dalšího působení na trhu. (1), (19) 
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1.6.5 Pojištění 

Pojištění představuje klasický nástroj přenosu rizika. Z hlediska teorie rizik vyjadřuje 

směnu rizika velké ztráty (škody) za jistotu malé ztráty (pojistného). Negativní důsledky 

jsou pak přeneseny na pojišťovnu, která kryje škody do smluvené výše dle pojistné 

smlouvy. Tradiční oblast pojistné ochrany tvoří čistá rizika, kdy je pojišťován majetek 

pro případ škody. Za pojištění subjektu se platí pojistné, přičemž koupě pojišťovací 

služby spočívá v rozprostření rizika pojistné události na velký počet pojištěných 

subjektů. V poslední době se velmi rozvinulo i pojištění podnikatelských rizik 

spojených s investováním v zahraničí. (1), (20) 

1.6.6 Vyhnutí se riziku 

Vyhýbání se jakýmkoliv rizikům představuje jednu z metod řešení rizik. Tato metoda 

bývá označována jako negativní, protože jde o přístup, který je pro řešení velkého 

množství rizik zcela nepřijatelný. Vyhnutí se riziku znamená, že se podnik od určité 

aktivity s nepřijatelným rizikem rozhodl ustoupit. Opakované vyhýbaní se riziku 

zdůrazňuje jeho negativní stránku, podnik se tímto může připravit o jistou příležitost. 

Takové chování může zapříčinit negativní dopad a znevýhodnit postavení subjektu  

na trhu ve smyslu konkurenčního boje. Protože je s podnikatelskými aktivitami vždy 

spojeno riziko, nelze tento přístup vždy doporučit. (1), (6) 

1.7 Analýza prostředí 

Je vhodné, aby každý podnik působící na trhu analyzoval prostředí, ve kterém působí. 

Získá tak potřebné informace o své pozici, bude schopen efektivně reagovat na neustálé 

změny i chování konkurentů a získá podklady pro vytvoření pevného základu pro své 

strategické aktivity. Analýza okolí podniku se zabývá nejprve vnějším okolím 

organizace, které nelze výrazně ovlivnit. Tato část se realizuje pomocí SLEPTE 

analýzy. Dále se analýza prostředí soustřeďuje na oborové okolí, to lze analyzovat 

pomocí Porterova modelu. Na závěr analyzuje vnitřní prostředí pomocí modelu 7S. (21) 

1.7.1 Analýza makroprostředí (SLEPTE analýza) 

Analýzy makroprostředí se zaměřují na hodnocení jednotlivých vlivů, které v tomto 

prostředí mohou působit. SLEPTE vyjadřuje počáteční písmena jednotlivých vlivů  
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(z angl. Social, Legal, Economic, Political, Technological, Environmental). Analýza je 

známá také pod názvy PEST, PESTE, SLEPT, STEEP i jiné. Identifikuje klíčové trendy 

a vlivy. Zjišťuje, jaké vnější vlivy budou na podniky v tomto prostředí působit a jaké 

zde mohou vznikat odlišnosti. (21), (22) 

Mezi hlavní faktory makroprostředí patří: 

 sociální faktory – počet obyvatel, životní styl a úroveň obyvatelstva, vzdělání, 

rozdělení příjmů, sociální trendy, demografické změny, různorodost společnosti, 

mobilita pracovní síly, volnočasové aktivity, postoje obyvatel v různých 

oblastech atd.;  

 legislativní faktory – regulace exportu a importu, státní regulace hospodářství, 

daňové zákony, antimonopolní zákony, ochrana osobního vlastnictví, zákony  

o ochraně životního prostředí, zdravotní a bezpečnostní zákon, obchodní 

zákoník apod.; 

 ekonomické faktory – stav inflace, úroková míra, trend nezaměstnanosti, vývoj 

příjmů a nákladů práce, cenová politika, daňové zatížení, postavení centrální 

banky, překážky exportu a importu, míra ekonomického růstu, stav HDP a jeho 

dlouhodobá perspektiva a další; 

 politické faktory – stabilita současné vlády a politické prostředí země, 

ekonomická politika vlády, podpora zahraničního obchodu, vládní výdaje, vztah 

se zahraničními zeměmi atd.; 

 technické a technologické faktory – tempo změny technologií v daném 

prostředí a oboru, inovace, stav finančních prostředků věnovaných na výzkum  

a vědu, podpora vlády a výše výdajů na výzkum, rychlost morálního zastarávání, 

existence substitutů, nové pracovní metody a distribuční mechanismy aj.; 

 ekologické faktory – ochrana životního prostředí, změna a vliv klimatických 

podmínek, obnovitelné zdroje energií, recyklace a zpracování odpadů, udržitelný 

rozvoj a další. 

Veškeré analytické postupy v dané organizaci je vhodné započít analýzou globálního 

makroprostředí, protože jeho vývoj může významně ovlivnit i mikroprostředí podniku. 

(21) 
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1.7.2 Analýza mikroprostředí (Porterův model pěti sil – 5S) 

Analýza mikroprostředí, tedy poznání užšího okolí, je pro daný podnik a především 

formulaci jeho strategií velice podstatné. Cílem této analýzy je identifikace základních 

hybných sil, které v odvětví mohou působit a ovlivňovat tak činnosti podniku. 

Vhodným modelem pro analýzu mikroprostředí je Porterův model pěti sil (viz Obr. 6, 

str. 40). Chování podniku není determinováno pouze chováním a vystupováním 

konkurenčních podniků, ale také chováním odběratelů a dodavatelů, existencí substitutů 

a potenciálními novými konkurenty. (24) 

 

Obr. 6: Porterův model 5S (Zdroj: Zpracováno dle 25) 

Vyjednávací síla odběratelů, resp. kupujících, ovlivňuje výši cen, za které mohou 

podniky prodávat své produkty. Stejným způsobem působí i hrozba ze strany substitutů. 

Vyjednávací síla odběratelů stanovuje, jakou míru zisku ponechají konkurenčním 

podnikům v odvětví. Dále může ovlivnit náklady i investice (např. nákladný servis).  

Vyjednávací síla dodavatelů má vliv na náklady na vstupy. Konkrétně se jedná  

o náklady na suroviny, technologii aj. Intenzita soupeření působí na neustálý pokrok  

a vývoj výrobků, propagaci, počet pracovníků, působí i v oblasti výrobních zařízení.  

Hrozba vstupu nových konkurentů limituje ceny produktů a má nemalý vliv  

i na investice, které posilují vstupní bariéry odvětví. Ty pak odrazují potencionální 
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konkurenty od vstupu na trh. Nové subjekty na trhu se obvykle snaží získat zákazníky 

nízkou cenou, přestože jejich náklady jsou zpočátku velmi vysoké.  

Substituční produkty určují strop cen. Stanou-li se totiž ceny dosavadního produktu 

příliš vysokými, stávající zákazníci upřednostní raději substituční produkt.  

Konkurenční rivalita je následkem konkurenčního boje mezi jednotlivými podniky 

uvnitř konkurenčního prostředí. Je považována za nejsilnější z konkurenčních sil, 

protože její intenzita je odrazem vynakládané energie konkurenčních podniků. (26) 

1.7.3 Interní analýza (7S) 

Základní předpoklad tohoto modelu, který vyvinuli dva poradci společnosti McKinsey 

& Company, tvoří jeho sedm vnitřních aspektů subjektu. Ty musí být v souladu, má-li 

být podnik úspěšný. Model lze aplikovat na jednotlivé prvky podniku, nebo projekty. 

Zahrnuje sedm vzájemně propojených faktorů (viz. Obr. 7, str. 42), které se dělí  

na tzv. tvrdé a měkké prvky. Obrázek znázorňuje vzájemnou závislost těchto prvků, 

proto změna jednoho prvku má vliv na všechny ostatní. (23) 

Zmíněné tvrdé prvky je možné lépe identifikovat a management podniku je může 

snadněji ovlivňovat. Mezi tvrdé prvky patří: strategie, struktura a systémy. Měkké 

prvky jsou naopak obtížně identifikovatelné, méně hmatatelné a jsou ovlivňovány 

kulturou. Měkké i tvrdé prvky jsou pro organizace stejně podstatné a není vhodné 

opomíjet ani jeden z nich. Mezi měkké prvky patří: sdílené hodnoty, schopnosti, styl  

a spolupracovníci. Všechny vyjmenované prvky tvoří rámec 7S a představují klíčové 

faktory úspěchu podniku. Účelové přeceňování některého z uvedených 7S faktorů 

úspěchu nezajistí lepší postavení podniku na trhu. (23), (1) 

Význam každého z faktorů může být proměnlivý v čase, proto je nutné pečlivě zkoumat 

všechny. Je tedy velmi důležité pochopit jejich podstatu. 

 Strategie (Strategy) - stanovuje záměr pro budoucí rozvoj subjektu, vyjadřuje 

jakým způsobem je naplněna vize, a jak je podnik schopen reagovat  

na příležitosti a hrozby v daném oboru podnikání; 

 Struktura (Structure) - zkoumá obsahovou a funkční náplň uspořádání 

jednotlivých prvků v organizaci, obsahuje vymezení odpovědností, požadavků 

na reporting aj.  
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 Systémy (Systems) – obsahují formální i neformální postupy, aktivity, 

informační systémy sloužící k řízení podniku atd.; 

 Spolupracovníci (Staff) - tím se rozumí lidské zdroje organizace, schopnosti 

pracovníků, vztahy na pracovišti, funkce, chování, motivace. Je vhodné 

rozlišovat kvantifikovatelné (např. formální systém motivace zaměstnanců, 

odměňování atd.) a nekvantifikovatelné aspekty (např. postoje vůči organizaci, 

loajalita aj.); 

 Schopnosti (Skills) – reálné schopnosti a dovednosti zaměstnanců podniku. 

Základem je tvorba vhodného prostředí pro získávání nových zkušeností  

a rozvoj; 

 Styl (Style) – charakterizuje způsob, který využívá management podniku 

k řízení a řešení vzniklých problémových situací (problém nastává při střetu 

formální a neformální stránky řízení); 

 Sdílené hodnoty (Shared values) – vyjadřují základní postoje a hodnoty 

podniku. Tvorba sdílených hodnot je podložena vizí podniku a je klíčovým 

faktorem při působení na ostatní faktory. Proto sdílené hodnoty tvoří střed 

celého modelu 7S. (1) 

 

Obr. 7: Rámec 7S faktorů firmy McKinsey (Zdroj: Zpracováno dle 1) 
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1.7.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchý nástroj, koncepční rámec pro systematickou analýzu. 

Zaměřuje se na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategickou pozici 

podniku. SWOT vyjadřuje zkratku tvořenou čtyřmi slovy (z angl. Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). Cílem SWOT analýzy je identifikovat hlavní silné 

a slabé stránky podniku a klíčové příležitosti a hrozby vnějšího okolí. Podstatou je 

otevřené hodnocení subjektu a jeho současné situace. SWOT analýza sestává z původně 

dvou analýz. První analýzou je analýza SW, tedy analýza vnitřního prostředí 

organizace. Druhou je analýza OT, jejíž podstatu tvoří vnější prostředí organizace  

a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. Doporučuje se začínat analýzou OT. 

Základním cílem je rozvoj silných stránek, potlačení slabých stránek a zároveň příprava 

na potencionální příležitosti a hrozby. (3), (24), (26) 

Doporučený postup při realizaci SWOT analýzy je následující:  

1. Identifikace a předpověď zásadních změn v okolí organizace. Zvláště je vhodné 

se zaměřit na klíčové faktory úspěchu a na hybné síly, které podněcují změny.  

2. Identifikace silných a slabých stránek organizace a specifických předností  

na základě závěrů jednotlivých částí analýzy vnitřních zdrojů.  

3. Posouzení vzájemných vztahů jednotlivých silných a slabých stránek na jedné 

straně a klíčových změn na straně druhé. (26) 

 

Obr. 8: SWOT analýza (Zdroj: Zpracováno dle 27) 
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Výše uvedený obrázek charakterizuje nejčastější vstupy pro úspěšné vytvoření SWOT 

analýzy. Její využití je v praxi velmi široké, zejména z důvodu své univerzálnosti lze 

využít i v oblasti řízení rizik, protože zahrnuje i klíčové zdroje rizik (hrozby). Pomáhá 

identifikovat jednotlivé hrozby, popř. nastavit vhodná protiopatření. Představuje 

nejvyužívanější analytickou techniku, kterou lze použít pro podnik jako celek, nebo  

pro jednotlivé oblasti, produkty nebo jiné záměry. (27) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část této práce obsahuje analýzu současného stavu společnosti  

PLASTIC BOX CZ, s.r.o., která je provedena na základě poznatků z teoretické části 

práce. V první části kapitoly jsou zahrnuty základní údaje o podniku, charakteristika 

jeho činností, profil společnosti, organizační struktura a je krátce shrnuta i historie 

podniku.  

Dále se kapitola zabývá prostředím, ve kterém se popisovaný podnik nachází. Vnější 

prostředí je analyzováno prostřednictvím analýzy SLEPTE, která definuje sociální, 

legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory. Dále je využito 

Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a modelu 7S pro interní analýzu. Na základě 

předchozích analýz je provedena SWOT analýza, která vystihuje nejdůležitější prvky  

a poznatky analýzy současného stavu podnikatelského sektoru, ve kterém společnost 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o. realizuje své činnosti.  

2.1 Charakteristika společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

2.1.1 Základní údaje 

Obchodní jméno:    PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

Sídlo právnické osoby (místo podnikání): Vídeňská 255/42, Štýřice 639 00 Brno, 

      Česká republika 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Registrace (OR):    27. října 1999 

Spisová značka:    C 35411 vedená u Krajského soudu v Brně 

Základní kapitál:    100 000 Kč 

IČ:      25579720 

DIČ:      CZ25579720 

Počet zaměstnanců:    8 stálých zaměstnanců a brigádníci 
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Statutární orgán  

Jednatel:    Václav Šmedek 

Společník:    Bc. Marek Beranovský (Obchodní podíl: 46 %) 

Společník:    Tomáš Charvát    (Obchodní podíl: 29 %) 

Společník:    Oldřich Staněk   (Obchodní podíl: 20 %) 

Společník:     Václav Šmedek    (Obchodní podíl: 5 %) 

        

Předmět podnikání:    

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (28) 

2.1.2 Profil společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.  

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. se zabývá výrobou plastových nádrží 

z polypropylenu. Je inovativní výrobní organizací, která poskytuje komplexní služby  

při dodávkách a realizaci plastových výrobků v České republice i v zahraničí. Výrobce 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o. nabízí svým zákazníkům vysokou kvalitu produktů 

vyráběných z polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE). Vyznačuje se také individuálním 

přístupem ke každé zakázce, umožňuje realizovat komplexní projekty, které zahrnují 

výrobu, dodávku, montáž, instalaci, technickou podporu a další služby komplexního 

charakteru dle individuálních požadavků zákazníků. Poskytuje také servis a opravy 

nádrží, které společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. realizovala.  

Kompletní přehled produktů podniku je zastoupen především výrobou zmíněných 

plastových nádrží v kruhovém nebo hranatém provedení. Dále je možné zvolit nádrže 

pro uložení pod úroveň terénu nebo nádrže nadzemní. Společnost nabízí jímky, žumpy, 

septiky, požární nádrže, nádrže pro retenci pitné vody, zahradní nádrže, retenční nádrže 

na užitkovou vodu a nově i kruhové bazény, bazény se zaoblenými rohy a bazénové 

příslušenství. Nádrže se standardně vyrábí ve třech typech provedení. Nádrže  

pro obetonování se ukládají do míst bez výskytu spodní vody, kde na nádrž působí vyšší 

statické zatížení (větší hloubka uložení, možnost pojezdu automobilem apod.). K výrobě 

se používá kvalitní nelehčený polypropylen (PP) o tloušťce 5 – 8 mm. Nádrže  

pro obetonování jsou po vnější straně vybaveny žebrováním, které zabezpečí vyšší 
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stabilitu a pevnost. Oproti tomu samonosné nádrže nevyžadují obetonování, ale není 

vhodné je ukládat do míst s výskytem spodní vody a jílovité půdy. Samonosné nádrže se 

vyrábí z certifikovaného PP. Dvouplášťové nádrže se již při výrobě speciálně upravují 

pro umístění do oblastí s výskytem podzemních vod. Jímka má dva pláště, které se  

po uložení vyplňují betonem. Všechny nádrže, které slouží k pojímání splaškových vod, 

jsou standardně vybaveny revizním otvorem a krytem se samořeznými šrouby. 

Přítokové a odtokové potrubí je realizováno dle individuálních a konkretizovaných 

požadavků. Výrobce PLASTIC BOX CZ, s.r.o. dodává nádrže o různých velikostech  

i specifických tvarech. Standardní objem, který podnik nabízí ve své produktové řadě, 

se pohybuje od 1 m
3
 až po 20 m

3
. Nádrže se vyrábí svářením plastu, konkrétně 

extrudovaným svarem a svařováním tzv. na tupo.  

Dalšími nabízenými produkty jsou komorové septiky, popř. lapače tuků - lapoly, 

odlučovače ropných látek. Tříkomorové septiky slouží k přečištění odpadních vod, 

fungují jako první stupeň přečištění. Při zapojení pískového filtru, který je také vyráběn 

společností PLASTIC BOX CZ, s.r.o., dojde k realizaci druhého stupně přečistění 

odpadní vody, kterou lze následně využít k dalším účelům. Dalšími produkty jsou 

čistírny odpadních vod, vodoměrné šachty a potřebné příslušenství k vyjmenovaným 

produktům.  

Díky moderním technologiím použitým ve výrobě a potřebným certifikacím a atestům 

dle EN jsou produkty tohoto podniku vysoce kvalitní a spolehlivé. Samozřejmostí je 

certifikát o vodotěsnosti, prohlášení o shodě potřebné ke kolaudaci, zpracovaná 

technická dokumentace, statické výpočty a montážní návody pro jednotlivé velikosti  

a druhy nádrží. (29) 

2.1.3 Organizační struktura společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

Organizační struktura PLASTIC BOX CZ, s.r.o. je pomocí schéma znázorněna  

na obrázku níže (viz Obr. 9, str. 49). Jednotlivé činnosti podniku jsou rozděleny do čtyř 

oddělení. Na vrcholu organizační struktury stojí jednatel, který jedná za celou 

společnost samostatně a zastupuje ji. Součástí jeho pracovní náplně je kompletní řízení 

chodu celé organizace a řeší stěžejní problémy podniku. Využívá poradenské činnosti 

předchozího jednatele pana Bc. Marka Beranovského, který tuto funkci zastával  

do konce roku 2015, a v současné době ve společnosti působí jako podílník bez 
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rozhodovacího práva. Současným jednatelem je již zmíněny pan Václav Šmedek. 

V organizační struktuře vystupuje také asistentka jednatele, jejím úkolem je koordinace 

potřebných činností a komunikace mezi jednotlivými odděleními a samotným 

jednatelem. Čtyři oddělení jsou rozděleny dle výkonu jednotlivých činností: obchodní 

oddělení, marketingové oddělení, výrobní oddělení a oddělení logistiky. Úkolem 

obchodního oddělení je obousměrná komunikace mezi podnikem a zákazníkem, dále 

zastupování společnosti. Marketingové oddělení je zabezpečováno činnostmi 

marketingového manažera. Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména komunikace 

s novými i stávajícími zákazníky, podpora prodeje, identifikace potřeb zákazníků  

a další. Činnosti vedoucího výroby zabezpečují chod výrobního oddělení, koordinaci 

činností jednotlivých pracovníků a odpovědnost za realizaci výrobků. Výrobní oddělení 

je co do počtu zaměstnanců nejpočetnější, ve výrobě pracuje několik svářečů  

a přípravářů výroby. Jelikož některé zakázky lze realizovat pouze jako sezónní výrobu, 

jsou v nejvytíženějších letních měsících do výroby získávání také brigádníci  

na výpomoc. Vedoucí oddělení logistiky spravuje a koordinuje odbyt všech produktů  

a plánuje cesty řidičů, popř. i pracovníků do místa realizace (pokud je výroba nutná 

v místě uložení). V organizační struktuře není oddělení ani osoba, která by zajišťovala 

účetnictví, to je realizováno externě. Finance podniku jsou spravovány asistentkou 

jednatele (kontrola plateb za zakázky, platby dodavatelům za materiál, tvorba účetních 

dokladů apod.). Podobně i nábor nových pracovníků, brigádníků a řízení lidských 

zdrojů provádí asistentka jednatele, samozřejmě po konzultaci s vedoucími oddělení.  
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Obr. 9: Organizační struktura společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti) 

2.1.4 Historie společnosti 

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. byla založena za účelem poskytování 

komplexních služeb v oblasti plastových produktů, zejména výroby nádrží na odpadní  

a jiné vody. V důsledku tehdejších kontraktů, odborných znalostí a zkušeností pana  

Bc. Marka Beranovského v dané oblasti, vznikla v roce 2011 kapitálová obchodní 

společnost s právní formou společnost s ručením omezeným. Nejprve se společnost 

soustředila na výrobu plastových nádrží z polypropylenu a polyetylenu, které slouží 

především k pojímání odpadních vod z blízkých objektů. Později byla zahájena i výroba 

plastových bazénů, a to konkrétně kruhových bazénů a bazénů se zaoblenými rohy. 

V současné době tento podnik poskytuje širokou nabídku plastových nádrží  

a příslušenství ze stejného materiálu. Postavení na trhu a dobrá konkurenceschopnost 

zajišťuje podniku stálé působení i do budoucna a neustálý rozvoj díky specifickým 

požadavkům, možnostem a individuálnímu přístupu ke každé dodávce. Do roku 2015 

byl jediným jednatelem společnosti pan Bc. Marek Beranovský. Aktuálně je statutárním 

orgánem společnosti a současně novým jednatelem pan Václav Šmedek, který do této 

funkce nastoupil 10. prosince 2015, jako jediný společnost zastupuje a jedná 

samostatně. Do roku 2015 ve společnosti působili 3 společníci, ke konci roku byl 
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odkoupen menší podíl novým společníkem, který je současně jednatelem společnosti. 

V roce 2011 byl na Slovensku zaregistrován podnik PLASTIC BOX, s.r.o., jehož 

výroba je zabezpečována na území České republiky. Jednatelem a statutárním orgánem 

slovenské společnosti zůstává i nadále pan Bc. Marek Beranovský. Slovenská 

společnost působí jako obchodní podnik, jehož veškerý výrobní program a zázemí bylo 

přesunuto do České republiky, především ze strategických důvodů a kvalitnějších 

podmínek jak pro výrobu, tak pro logistiku.   

V důsledku výroby kvalitních produktů za použití výhradně kvalitních a certifikovaných 

polypropylenových desek, nejmodernějších technologií a zejména individuálního 

přístupu k zákazníkům, byl za dobu svého působení vybudován stabilní podnik, který se 

ve své oblasti řadí mezi přední výrobce na českém i slovenském trhu.  

2.2 Analýza společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

2.2.1 SLEPTE analýza – analýza makroprostředí 

Sociální faktory 

Životní úroveň obyvatelstva České republiky v posledních letech výrazně stoupá, což 

dokazuje nespočet průzkumů a žebříčků. Výrazně stoupá i počet vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva, jehož důsledkem je samozřejmě klesající počet absolventů 

učebních oborů, ty se v dnešní době jeví jako méněcenné vzdělání. Již delší dobu 

výrazně klesá počet absolventů středoškolského vzdělání s výučním listem. V roce 2011 

bylo sečteno 27 791 absolventů, k roku 2014 dokončilo toto vzdělání pouze 23 564 

vyučených absolventů. Tento trend je ale celoplošný v důsledku snižujícího se 

celkového počtu mladistvých ve středoškolském věku narozených po roce 1991, kdy 

začal výrazně klesat počet narozených dětí až do přelomu tisíciletí. (30), (31) 

Pro zabezpečení výroby podniku, který se orientuje na výrobu plastových nádrží, je 

zapotřebí zajistit schopné a kvalifikované pracovníky, kteří mají absolvovaný vhodný 

učební obor a případně potřebné zkoušky k výkonu práce. Takových pracovníků je  

ale na trhu práce stále méně, navíc ochota manuálně pracovat výrazně klesá, proto se 

podnik v posledním roce potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků pro výrobu. 

Tuto skutečnost se snaží eliminovat najmutím brigádníků, se kterými se snaží navazovat 
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vztahy dlouhodobějšího charakteru a dává jim možnost dlouhodobé spolupráce  

po absolvování studia. 

V posledních letech mírně stoupá celkový počet obyvatel ČR. K 31. 12. 2014 byla 

hodnota vyčíslena na 10 539 275 obyvatel. Z toho připadá necelých 51 % k ženskému 

pohlaví. Věková struktura složení obyvatelstva je znázorněna na následujícím obrázku 

s daty k roku 2013. Výraznější barvou je pak znázorněn přebytek mužů nebo žen  

(viz Obr. 10, str. 51). Populační vývoj v Jihomoravském kraji, kde vybraný podnik 

působí, má podobnou strukturu. Z obrázku vyplývá, že v budoucnu bude docházet 

k poklesu ekonomicky aktivního obyvatelstva. (31)  

V České republice výrazně stoupá i počet cizinců, kteří by se mohli ucházet o fyzicky 

náročnější práci. Od roku 2008 počet cizinců pohybujících se na našem území kolísá 

kolem hranice 430 tisíc, přičemž z této hodnoty je k roku 2013 zjištěno dle údajů 

Českého statistického úřadu 237 tisíc cizinců s trvalým pobytem, zbývající hodnota 

vyjadřuje osoby s dlouhodobým pobytem nad 90 dnů. V příštích několika letech  

a zejména v následujících měsících lze počítat s příbytkem cizinců žádajících o azyl, 

což v současnosti vyvolává vlnu odporu nejen nezaměstnaných občanů ČR. Některé 

firmy jsou ochotny v budoucnu imigrantům nabídnout práci. (32) 

 

Obr. 10: Věková struktura obyvatel České republiky k 31. 12. 2013 (31) 
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Důležitým sociálním faktorem je i míra nezaměstnanosti. V Jihomoravském kraji se  

k 31. 12. 2015 evidovalo celkem 56 032 uchazečů o zaměstnání, více zájemců o práci 

eviduje pouze Ústecký kraj. Aktuální míra nezaměstnanosti se v Jihomoravském kraji 

pohybuje okolo 7,01 % (k 31. 12. 2015). Konkrétně pak Brno-město hlásí 7,59 % 

nezaměstnaných obyvatel a Brno-venkov celkem 5,233 % nezaměstnaných. Výrobní 

hala společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. se nachází v Bílovicích nad Svitavou, což je 

obec nacházející se v okrese Brno-venkov. Kancelářské prostory má pak společnost 

v centru Brna. I přes pokles nezaměstnanosti se však podnik střetává s problémem 

nedostatku zájemců o práci tohoto druhu. (33) 

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice byla v 1. čtvrtletí roku 2015 celkem 

25 306 Kč na průměrný evidenční počet 3 793,5 tisíc zaměstnaných. V Jihomoravském 

kraji byla ke stejnému datu průměrná hrubá mzda 24 639 Kč na cca 431 900 plně 

pracujících obyvatel. (34) 

Legislativní faktory 

Všechny podniky působící na českém trhu musí respektovat existenci zákonných 

norem, vzniklé změny, opatření. Jde např. o obchodní právo, daňové zákony, 

deregulační opatření, legislativní opatření, právní úpravy související s pracovními 

podmínkami apod. Faktorů, které by mohly ovlivnit působení popisovaného podniku  

na trhu, je poměrně mnoho. Podnik musí respektovat zákony a vyhlášky týkající se 

samotného produktu. Jedním z nich je platná legislativa pro jednotlivá území. Realizaci 

zařízení pro čištění odpadních vod vyžaduje zkoumání konkrétních podmínek  

a možností vypouštění přečištěné odpadní vody. Potřebné informace lze získat  

na odboru životního prostředí příslušného městského úřadu. Z hlediska legislativy je 

septik vodní dílo, pro jehož realizaci i následné vypouštění je nutné obstarat povolení 

vodoprávního úřadu. Jelikož jsou podmínky závislé na dané lokalitě, musí si zákazník 

se zájmem o koupi septiku obstarat informace o povolení a možné omezení v místě 

uložení sám. Např. vyřízení stavebního povolení pro ČOV, nebo septiku se zapojením 

zemní pískové filtrace trvá průměrně 6 měsíců. Doba vyřízení povolení ve zkráceném 

stavebním řízení, tzv. na ohlášku, trvá přibližně 3 měsíce. Zákazník pak musí uvažovat 

o možnostech vypouštění přečištěných odpadních vod (vodoteč, trativod), které také 

upravuje zákon. Mezi vybrané předpisy vztahující se k odpadním vodám patří  
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dále Novela vodního zákona č. 150/2001 Sb. vyšla ve sbírce 

zákonů č. 53/2010, Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a mnohé 

další. Pokud by došlo k legislativním změnám v této oblasti, mohlo by dojít  

i k problémům s odbytem produktů podniku. (35) 

K výkonu práce ve výrobě je např. zapotřebí, aby pracovníci zabývající se svařováním 

získali odbornou způsobilost svářeče, tzn. svářečské zkoušky pro vhodné opracování 

výrobků. Svářečská kvalifikace je standardně platná na dobu 2 let.  Při výrobě produktů 

musí být použit vhodný materiál dle konkrétního výrobku. Např. při výrobě bazénu je 

nutné použít zdravotně a ekologicky nezávadné materiály odolávající UV záření. 

Pracovníci podniku musí také za přísného dohledu respektovat a dodržovat podmínky 

bezpečnosti práce. Každý pracovník je při nástupu důkladně proškolen o bezpečnosti 

práce, o používání potřebných zařízení, o užívání ochranných pomůcek a bez tohoto 

školení není oprávněn k výkonu práce. Je tedy nutné respektovat Zákon č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. Je také nutné dodržovat normy platné pro členské státy Evropské 

Unie a respektovat nařízení v oblastech, ve kterých podnik působí.  

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory ovlivňující do jisté míry i popisovaný podnik lze zahrnout 

následující:  

Hrubý domácí produkt vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených 

za určité časové období (zpravidla 1 rok) na území daného státu. Z posledních údajů 

vyplývá, že meziroční růst hrubého domácího produktu ve 3. čtvrtletí roku 2015 byl  

4,7 %. V následujícím grafu jsou vyobrazeny meziroční změny HDP v porovnání 

s předchozím obdobím (viz Graf 1, str. 54). Sloupce v grafu představují jednotlivé 

čtvrtletí daného roku. (37) 
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Graf 1: Meziroční vývoj HDP v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle 36) 

Obecně inflace vyjadřuje všeobecný růst cenové hladiny v daném čase. Mírou inflace se 

rozumí procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen. Z grafu lze vypozorovat vývoj 

meziroční inflace v procentuálním vyjádření (viz Graf 2, str. 54). Průměrná roční míra 

inflace v roce 2015 byla 0,3 %. (38) 

 

Graf 2: Vývoj meziroční inflace v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle 38) 
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Podrobnější znázornění meziroční míry inflace v roce 2015 lze vyčíst z následujícího 

grafu (viz Graf 3, str. 55), kde je znázorněna i průměrná roční míra inflace za jednotlivá 

čtvrtletí období 2014 – 2015.  

 

Graf 3: Vývoj míry inflace v % (38) 

Míra inflace může do jisté míry ovlivnit i analyzovaný podnik a jeho zákazníky, protože 

má vliv na cenu zboží a poskytovaných služeb. Současná míra inflace má pozitivní 

význam pro celé podnikatelské prostředí v České republice. Proto se vývoj míry inflace 

odráží pozitivně i ve vztazích s dodavateli i odběrateli podniku.  

Pro podnikatelský subjekt je vhodné sledovat také vývoj měnových kurzů, konkrétně 

CZK/EUR. Na následujícím grafu (viz Graf 4, str. 56) je zachycen vývoj měnového 

kurzu koruny vůči euru v období únor 2015 – leden 2016. Z grafu je zřejmé, že se česká 

koruna od konce roku 2015 drží na hladině stanovené Českou národní bankou. 

Pohybuje se tak v důsledku intervenčního režimu ČNB. K posilování české koruny vede 

dobrý vývoj ekonomiky a příliv eura do Česka. Předpokladem je, že pokud se vývoj 

přiblíží k hranici 27 Kč za euro, bude ČNB dalšímu posilování bránit.  
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Graf 4: Vývoj měnových kurzů (EUR/CZK) (39) 

Důležitým faktorem může být vývoj cen energií, zejména pokles ceny elektřiny  

na světovém trhu, který započal v posledních měsících roku 2015. Rozhodující je ale 

v tomto případě, zda s vyšší spotřebou budou odběratelé energií platit méně.  

Ve výsledku se ceny energií výrazně nemění v důsledku působení Energetického 

regulačního úřadu. Závisí také samozřejmě na konkrétním dodavateli a nastavených 

podmínkách, popř. tarifu. Jelikož společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. nabízí svým 

zákazníkům dopravu vyrobených nádrží až na místo uložení, je důležitým činitelem 

také vývoj cen benzínu a nafty. Od června roku 2015 začaly ceny pohonných hmot 

klesat a k lednu 2016 se cena nafty dostala na hranici 26,01 Kč/l a cena benzínu 

poklesla na 27,72 Kč/l. Tuto skutečnost lze označit za velmi příznivou pro analyzovaný 

podnik.  

Politické faktory 

Spokojenost se současnou politickou situací v průměru vyjadřuje pouhá pětina občanů 

země. Naopak nespokojenost vyjadřují dvě pětiny obyvatel. Prezident Miloš Zeman čelí 

neustálým přílivům kritiky a důvěra v hlavu státu podle posledních průzkumů stagnuje.  

Současná politická situace v České republice je do jisté míry ovlivněna i vývojem 

v oblasti migrace za posledních několik měsíců. Aktuální situace je definována jako 

postavení uprostřed největší vlny uprchlíků od konce 2. světové války. Objevují se 

spekulace, že důsledkem této situace je fakt, že Evropa jako celek po delší dobu 
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ignorovala válečný stav v Sýrii. Ve výsledku čísla za rok 2015 poukazují na to,  

že Česká republika není pro migranty cílovou zemí, a tak by migrační krizí neměla být 

v porovnání s jinými zeměmi v této oblasti zasažena. Tudíž by i důsledky plynoucí 

z migrační vlny neměly současný stav v České republice zásadním způsobem ovlivnit, 

pokud nedojde k výrazným změnám.   

Změny v roce 2016 zahrnují povinnost firem a podnikatelů podávat kontrolní hlášení  

u daně z přidané hodnoty a to každý měsíc. Současně musí všichni plátci DPH podávat 

přiznání elektronicky. Živnostníkům a drobným podnikatelům jsou od ledna 2016 

navýšeny zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V důsledku zpoždění na Ministerstvu 

financí a obstrukcím opozice prozatím nebude realizována tzv. elektronická evidence 

tržeb, která slibuje omezení daňových úniků. (40) 

Technické a technologické faktory 

Analyzovaný podnik vyrábí plastové nádrže nejvyšší kvality, které jsou certifikované 

Technickým a zkušebním úřadem v Bratislavě. Pro výrobu jednotlivých konstrukčních 

prvků je využíváno polypropylenových desek první jakosti. Desky jsou řezány speciální 

pilou a svařovány ručními svářečkami a svářečským pravítkem. Všechny použité 

přístroje vyžadují pravidelnou údržbu a revizi. Podnik ke své výrobě používá moderní 

technologie, na trhu jsou však dostupné mnohem náročnější a složitější stroje  

pro výrobu plastových nádrží. Prozatím je technologické zabezpečení podniku 

dostačující. Pokud by došlo k významnému technologickému převratu v této oblasti, 

muselo by vedení podniku pouvažovat o zakoupení dalších strojů.  

Pro administrativní činnosti je využíváno nejmodernějších a nejkvalitnějších 

technologií. Přestože společnost nevyužívá žádného propracovaného informačního 

systému, stávající zabezpečení této oblasti je považováno za dostačující. Je využíváno 

sdílení dokumentů pomocí služby Google Documents a Dropbox. Dále pracovníci 

podniku využívají programu s názvem súčto, což je praktický program pro online 

vedení účetnictví zahrnující systém pro faktury, pokladní doklady, přiznání k DPH  

a další potřebné funkce. K realizaci internetového obchodu bylo doposud využíváno 

služeb společnosti Lajmon IT systems, taktéž i ke správě emailových účtů. V blízké 

budoucnosti se ale plánuje využívat služeb jiného dodavatele a příprava nových 

internetových stránek společnosti již započala. Hardwarové zabezpečení podniku je  
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na velmi kvalitní úrovni, většina zaměstnanců podniku využívá produktů společnosti 

Apple. Jde především o stolní počítače, přenosné počítače a mobilní telefony sloužící 

k výkonu práce.  

Logistické zabezpečení je na dostačující úrovni. Podnik má k přepravě produktů  

k dispozici dva automobily s velkou nákladní a přepravní plochou, dále vlastní dva větší 

vleky, které je možné za nákladní automobil zapojit. Pro letní měsíce, kdy je poptávka 

po produktech nejvyšší, by bylo vhodné zvážit pořízení dalšího automobilu k urychlení 

odbytu. Prozatím se vysoká poptávka a následný odbyt produktů v nejvytíženějším 

období řeší spoluprácí s dopravní společností TOPTRANS EU, a.s., která je schopna 

přepravit nádrže o menších rozměrech.  

Ekologické faktory 

Podnik k výrobě plastových nádrží používá polypropylenové desky od renomovaného 

dodavatele již několik let. Za tuto dobu nebyl s použitým materiálem problém ani  

při výrobě, ani ze strany zákazníků při dodržení podmínek uvedených v montážním 

návodu. Od dodavatele jsou odebírány polypropylenové desky o velkých rozměrech,  

ze kterých se pomocí speciální pily vyřezávají díly o potřebných parametrech. 

V důsledku úspory materiálu vzniká minimální množství odpadu, malé odřezky lze 

následně dále použít k výrobě menších konstrukčních prvků. Těmi mohou být  

např. nášlapy, výztuže pro jednotlivé nádrže, víka nádrží o menších rozměrech, popř.  

i revizní otvory o menších velikostech. Nevyužitý materiál se prodává zpět dodavateli 

k opětovnému zpracování. Dodávaný materiál je certifikovaný a ekologicky nezávadný, 

což garantuje přímo dodavatel. Při výrobě desek se používá určité příměsi, která 

následně zajistí vybranou barvu pro danou nádrž. Standardně se jímky a septiky vyrábí 

z šedých a černých materiálů, pro výrobu bazénu je použito modrých 

polypropylenových desek s úpravou pro odolnost vůči UV záření a stálost barvy,  

pro nádrže sloužící k retenci pitné vody se standardně využívá bílých plastů, které jsou 

zdravotně nezávadné.  

Dalším faktorem může být to, jak zákazník po koupi s daným produktem nakládá. 

Plastové jímky vyráběné společností PLASTIC BOX CZ, s.r.o. jsou vodotěsné, což je 

ověřeno zkouškami vodotěsnosti, tudíž z ní neunikají žádné splašky, které by mohly 

ekologicky poškodit okolní prostředí. Jímka má tu výhodu, že k její realizaci není 
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zapotřebí povolení k vypouštění odpadních vod od Ministerstva životního prostředí. 

Nevýhodou je pak zajištění pravidelného vyvážení obsahu nádrže fekálním vozem. 

Jímky se používají v místech, kde doposud není realizována kanalizace a je problém 

získat povolení k vypouštění do podzemních vod. Při využití tříkomorového septiku 

dochází k prvnímu stupni přečištění odpadní vody a usazení kalu. Přečištěnou tekutinu 

lze vypouštět tzv. trativodem do půdy, potoka nebo řeky. Septik ale nebývá dostatečně 

účinný, proto je nutné biologické dočištění. To lze provádět připojením zemního 

pískového filtru, který částečně plní funkci domovní čistírny. Tříkomorový septik 

vyžaduje stavební povolení od vodoprávního úřadu a následné povolení k vypouštění. 

Podobný postup vyžaduje i domovní čistírna odpadních vod (ČOV). Aby nedošlo  

ke znečistění pitné vody, je zapotřebí, aby septik nebo čistírna byly uloženy 

v dostatečné vzdálenosti od studny, přičemž záleží také na propustnosti podloží. 

V případě hlíny či jílovitého podloží je nutné dodržet minimální vzdálenost 5 m.  

Pro propustné podloží (písek, štěrk) je dle Ministerstva životního prostředí minimum  

12 m. Při vypouštění odpadních vod do kanalizace není zapotřebí povolení, postačí 

dohoda se správcem kanalizace. V případě, že odpadní vody prosakují do okolní půdy 

tzv. trativodem, je nutné zmíněné povolení získat. Problémem bývá, že spousta 

uživatelů využívá trativodu bez povolení, tzv. „na černo“, a pak může dojít  

ke znečištění okolních vodních toků a životního prostředí.   

2.2.2 Porterův model pěti sil - analýza mikroprostředí 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. za dobu působení na trhu získala jen velmi málo 

stálých odběratelů. To je zapříčiněno především charakterem vyráběného produktu. 

Několik málo stálých odběratelů realizuje koupi za účelem dalšího prodeje, jedná se 

např. o podniky zřizující plastové nádrže jako komplement svého produktu. S takovými 

zákazníky realizuje analyzovaný podnik velmi dobré partnerské vztahy dlouhodobého 

charakteru. Běžným zákazníkem popisovaného podniku je nejčastěji osoba vyžadující 

jednorázovou koupi produktu. Takový zákazník má rozsáhlé možnosti výběru výrobců 

působících v této oblasti. Nestřetává se s problémem přechodu od jednoho výrobce 

k druhému, hlavním faktorem je nejčastěji nabízená cena. Dalšími faktory, které 

ovlivňují rozhodnutí o koupi, mohou být včasnost dodání, doprava na místo uložení, 
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použité materiály, záruka, kvalita, schopnost realizace náročnějších projektů, inovativní 

přístup a doplňkové popř. servisní služby. Vyjednávací síla odběratelů je proto vysoká.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Předními dodavateli polypropylenových desek, ze kterých je následně realizována 

výroba, jsou již několik let společnosti KELLNER CZ s.r.o., IMG BOHEMIA s.r.o.  

a Roechling Engineering Plastics, s.r.o. působící jako česká dceřiná společnost skupiny 

Roechling. S těmito dodavateli vybudovala společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

dlouholeté partnerské vztahy, které jí umožňují získávat slevy při pravidelném odběru 

nebo při vyšším objednaném množství.  

Dodavatelem jednotlivých konstrukčních prvků jsou pak další podniky. Brněnská 

společnost GIENGER spol. s.r.o. dodává přítokové a odtokové potrubí k nádržím, 

ventily a průchodky. Jedná se o velkou společnost, jejíž působnost je velmi široká  

a dlouhodobým odběratelům nabízí své produkty za odpovídající cenu. Zmíněná 

společnost KELLNER CZ s.r.o. dodává plastové svařovací dráty a dráty do extruderu, 

což je horkovzdušná svařovací pistole. 

Svařovací pravítka pro svařování polypropylenových desek, polyfúzní svářečky  

na trubky, ruční svařovací extrudery a horkovzdušné svařovací pistole jsou dodávány 

podnikem Bušek s.r.o., který provádí i opravy zmíněných strojů. 

Vyjednávací sílu dodavatelů lze celkově zanalyzovat jako poměrně nízkou, protože  

na trhu působí několik podniků, jejichž služby lze využít. Ukončení činnosti jednoho 

z nich rozhodně výrazným způsobem neohrozí činnosti podniku, který se zaměřuje  

na výrobu plastových nádrží. Jednotliví dodavatelé si konkurují především cenou, 

množstevními slevami, které nabízí, ale současně také kvalitou materiálu a různými 

druhy výrobků.  

Konkurence v odvětví a hrozba vstupu nových konkurentů 

V podnikatelském prostředí České republiky je nutné sledovat vývoj a stav 

potencionálních konkurentů na trhu. Ti by totiž do jisté míry mohli ovlivnit působení 

stávajících podniků. Je nutné nepřetržitě analyzovat jejich silné a slabé stránky  

a soustředit se na ně. Aktuálně se společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. střetává  
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na českém trhu s poměrně rozsáhlou konkurencí. Nejvýznamnějšími konkurenty na trhu 

jsou: 

 ASIO, spol. s.r.o.   (Brno) 

 KELLNER CZ s.r.o.   (Žarošice) 

 Špaček plast, s.r.o.   (Třebíč) 

 POOLONE s.r.o.   (Třebíč) 

 AQUASEP s.r.o.   (Třebíč, Brno) 

 BRESCO a.s.    (Třebíč) 

 ITMS plast s.r.o.   (Náměšť nad Oslavou) 

 REMAPLAST s.r.o.   (Hrušovany nad Jevišovkou) 

 EKOPLAST TELČ s.r.o.  (Telč) 

 Gluc PBS s.r.o.   (Klimkovice) 

 CDP PLAST s.r.o.   (Třebíč) 

 MIROSEP s.r.o.   (Praha) 

 AQUA-MONT.cz   (Lubná) 

 SINEKO Engineering s.r.o.  (Mošnov)  

 WeeW Company s.r.o.  (Praha) 

 BIOREAL spol. s.r.o.  (Praha) 

V některých obchodních případech může být na tomto trhu jeden podnik pro druhý 

konkurentem, ale zároveň subdodavatelem nebo odběratelem. I přes velkou konkurenci 

se ale společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. podařilo vybudovat stabilní a prosperující 

podnik s kvalitní značkou. Někteří zákazníci se k podniku i po letech znovu vrací  

a realizují opětovnou koupi jeho produktů. Vedení podniku si zakládá především  

na internetové prezentaci produktů, protože prvním krokem zákazníka při výběru je 

prvotně komparace prostřednictvím vyhledávačů. U každého výrobku je kladen důraz 

na SEO (z angl. Search Engine Optimization), která optimalizuje webové stránky 

společnosti za účelem co nejlepšího zaindexování v internetových vyhledávačích.  

Vstup nových konkurentů na trh není významnou měrou omezen, pokud nebereme 

v potaz všeobecné a legislativní podmínky. Nově vstupující podnik ale musí zvážit, zda 

je vhodné vytvářet a budovat nový subjekt při tak vysokém počtu konkurentů 

působících v této oblasti. Dále je nutné uvažovat o tom, zda je schopen konkurovat 
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cenou, kvalitou a zda je možné získat zákazníky i přes vysoké počáteční náklady. 

Důležitým faktorem jsou také možnosti skladovacích a výrobních prostorů, získání 

schopných pracovníků k výrobě a především zkušenosti a znalosti v daném oboru.  

Po výčtu těchto a mnoha dalších faktorů je zřejmé, že založení nového podniku, který se 

zabývá výrobou plastových nádrží, může být pro fyzickou osobu velmi náročné. Faktem 

ale zůstává, že spousta podnikatelských subjektů tohoto charakteru vzniká tak,  

že bývalý pracovník již existujícího podniku v oboru se rozhodne pro založení vlastního 

podniku, využije tak získaných zkušeností, kontaktů apod.  

Substituční produkty 

Analýza substitučních produktů v této oblasti je poměrně náročná. Některé plastové 

výrobky společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. totiž konkurují sami sobě. Zákazník tedy 

musí zvážit, zda chce kumulovaný obsah vyvážet (jímka), nebo jej vypouštět  

po přečištění (septik s dočištěním) či využít nejdražší, ale nejúčinnější likvidace pomocí 

ČOV. Všechny výrobky ale plní funkci akumulace odpadních vod.  

Konkurentem v oblasti výroby plastových nádrží může být substitut k plastové jímce. 

Tím je např. betonová jímka. Výhody a nevýhody plastových a betonových jímek jsou 

spekulativního charakteru, některé výhody a nevýhody jsou totiž jednotlivými výrobci 

bez podložených faktů vyvraceny. Hlavní výhodou betonové jímky může být životnost, 

ale samozřejmě záleží na chování samotného zákazníka k pořízenému výrobku.  

Při správném uložení dle montážního návodu zaručuje dlouholetou životnost i plastová 

jímka, navíc většina výrobců plastových verzí dokáže nádrž uzpůsobit i pro pojízdnost 

automobilem. Výhodou betonové jímky je bezesporu fakt, že ji již není třeba 

obetonovávat. Zaleží však na místě uložení a terénu, do kterého má být jímka uložena. 

Některé typy plastových jímek totiž není třeba obetonovávat. Usazení betonové jímky je 

samozřejmě náročnější záležitostí. Výhodou betonové jímky je výroba z vysoce 

odolného, vodotěsného vibrovaného železobetonu. Plastová jímka se vyznačuje 

především nižší hmotností a pravděpodobně výrazně nižší pořizovací cenou.  

Při výrobě bazénů je substitučních výrobků na trhu poměrně mnoho. Proto je nutné 

nejprve definovat požadavky zákazníka. PLASTIC BOX CZ, s.r.o. vyrábí plastové 

bazény z PP desek, jedná se o plastovou nádrž kruhového nebo hranatého tvaru se 

zaoblenými rohy. Na trhu jsou dostupné desítky bazénů o různých tvarech a typech 
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konstrukce. Mohou to být bazény samonosné z PVC, dřevěné s fóliovým vyložením, 

ocelové s plastovým vyložením, laminátové, betonové, železobetonové ale i nafukovací 

a další, které kombinují jednotlivé prvky.  

2.2.3 Model 7S – interní analýza 

Strategie 

Popisovaný podnik má stanoven svůj dlouhodobý plán, který vychází se stanoveného 

cíle. Hlavním cílem je uspokojovat své dlouhodobé i jednorázové zákazníky takovým 

způsobem, aby byli maximálně spokojeni se zakoupenými výrobky. Součástí je také 

dodržování kvality produktů, poskytování servisních služeb a technická podpora. Velký 

důraz je kladen na řešení náročnějších požadavků zákazníků, na inovativní řešení 

zakázek a zlepšování svého jména nejen v České republice. Do budoucna uvažuje 

vedení podniku nad rozšířením své působnosti i do ostatních sousedních států, zejména 

Rakouska. Dále uvažuje nad rozšířením skladových prostor za účelem možnosti 

skladování více produktů připravených k okamžité expedici.  

Oba jednatelé české i slovenské společnosti kladou důraz na individuální přístup 

k zákazníkům. Soustředí se na nové trendy, které mohou ovlivňovat oblast působení 

podniku. S dlouhodobými zákazníky a odběrateli se snaží o udržování a podporu 

kvalitních vztahů pro budoucí zakázky.  

Struktura 

Organizační struktura společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. vymezuje jasné uspořádání 

vztahů mezi jednotlivými pracovními pozicemi v rámci organizace. Vyjadřuje 

vymezení nadřízenosti a podřízenosti, stejně jako kompetence jednotlivých pracovníků, 

vzájemné vazby, pravomoc a odpovědnost. Kompletní organizační schéma podniku je 

uvedeno a blíže charakterizováno v kapitole 2. 1. 3 Organizační struktura společnosti 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o. (viz Obr. 9, str. 49). Z obrázku a popisu je jasné, že se jedná 

o liniovou organizační strukturu. V organizaci fungují také neformální vztahy a vazby, 

které je obtížné zachytit i přes nastavené organizační principy. 

Systémy 

Systémy představují formální i neformální postupy, činnosti a užívané informační 

systémy, které zabezpečují chod celého podniku. Podstatnou část komunikace tvoří 
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především pravidelná denní telefonická komunikace. Pravidlem je řešit veškeré 

problémové situace jakmile je to možné. Proto telefonická komunikace mezi 

jednotlivými pracovníky probíhá i několikrát denně. Dle požadavků jednatele pak 

dochází k pravidelným poradám a schůzkám s jednotlivými pracovníky. Další část 

informačních toků je zajištěna neosobní formou komunikace. Jde především  

o komunikaci prostřednictvím emailů, je využíváno sdílení dokumentů pomocí Google 

Documents, Dropbox a mobilních textových zpráv. Tyto informační systémy jsou 

využívány všemi pracovníky podniku. Společnost nevyužívá žádného propracovaného 

profesionálního informačního systému. 

Spolupracovníci 

Stálí pracovníci podniku jsou motivováni nejen ve formě finančních odměn, ale mají 

možnosti v podobě získání nových zkušeností v oboru. Další motivace vyplývá 

z příležitosti podílet se na budování stabilního podniku s poměrně mladým kolektivem. 

Každý pracovník je oceněn za inovativní přístup, je podporováno vzdělání  

a po domluvě je možné získat i finanční příspěvek pro získání potřebných vzdělávacích 

kurzů, zkoušek. Vztahy na pracovišti jsou neformálního charakteru, zejména v oblasti 

výroby. I mezi vedoucími jednotlivých oddělení panuje převážně přátelský vztah.  

Pro podnik je důležité získávat dlouhodobé a loajální zaměstnance, kteří jsou vyškoleni 

k vykonávání práce a vedeni k samostatnosti. Jednou ročně se pracovníci pravidelně 

setkávají v rámci teambuildingové akce (firemní večírky apod.). Řidiči ve výrobě mají 

možnost využívat firemní automobil po domluvě k osobním účelům. Při potřebě 

absence se vedení podniku snaží svým zaměstnancům vždy vyjít vstříc.   

Schopnosti 

Základem pro profesní růst zaměstnanců a získávání nových znalostí je tvorba 

vhodného prostředí a podmínek pro všechny pracovníky podniku. Na jednotlivé pozice 

není zapotřebí mít vysokoškolské vzdělání, naopak u pracovníků ve výrobě je 

požadován výuční list ve vhodném oboru nebo dlouhodobější praxe. Samozřejmostí  

je počáteční zaučení a školení pro práci s plastovými materiály a používanými stroji. 

Dále jsou požadované schopnosti rozdílné dle charakteru pozice. Marketingový 

manažer, obchodní zástupce ani jednotliví vedoucí výroby a logistiky nemusí mít 

vysokoškolské vzdělání. Vedení podniku preferuje spíše praxi a popřípadě nabízí 
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možnost své pracovníky zaučit pro výkon práce na jednotlivých pozicích přímo  

na pracovišti. Samostatný přístup a zájem o účast na odborných seminářích, či kurzech 

plynoucí z vlastní iniciativy pracovníka je vnímána vedením podniku velmi pozitivně,  

a v takových případech je po domluvě možné získat částečné finanční prostředky  

na tyto aktivity.   

Styl  

Styl řízení ve vybraném podniku lze považovat za převážně demokratický. Současný  

i bývalý jednatel jsou aktivními vůdčími osobnostmi, ale respektují názory ostatních. 

Současně se snaží podporovat týmovou práci a přátelské prostředí. Jednatel, přestože je 

hlavní a přímý nadřízený všech pracovníků, je vždy vstřícný k inovativním řešením  

a nápadům ostatních zaměstnanců, které jsou následně prodiskutovány. Poslední slovo 

má ale vždy sám jednatel, který se samozřejmě snaží o podporu jednotného názoru 

všech pracovníků. Důraz je kladen na samostatnost, rychlost a kvalitu vykonávání 

práce.  

Sdílené hodnoty 

Hlavní hodnotou všech zaměstnanců je vyrábět produkty takové kvality, která uspokojí 

finálního zákazníka a zajistí tak dobrou publicitu a další prezentaci podniku jako celku. 

Kvalita je na prvním místě nejen v samotné oblasti výroby, ale všichni pracovníci se 

snaží odvést svou práci na takové úrovni, aby podnik PLASTIC BOX CZ, s.r.o. působil 

i jako kvalitní značka. Součástí firemní strategie, kterou se řídí všichni zaměstnanci, je 

neustálý rozvoj a růst a to nejen podniku, ale i jeho pracovníků. 

2.2.4 SWOT analýza 

Výsledky předchozích analýz (SLEPTE, Porterův model pěti sil, Model 7S) tvoří 

podklad pro tvorbu SWOT analýzy. Cílem je zanalyzovat a zhodnotit interní a externí 

faktory, které ovlivňují úspěšnost celého podniku. 

Silné stránky (Strenghts) 

 Inovativní a individuální přístup ke všem zakázkám; 

 široké portfolio produktů; 

 kvalitní technologické zabezpečení; 
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 strategické umístění výrobní haly s ohledem na expedici po území České 

republiky i Slovenska; 

 certifikace, atesty na všechny výrobky dle EN; 

 působnost na území celé České republiky a na Slovensku; 

 stabilní podnik, přední výrobce na trhu; 

 dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy; 

 dlouholeté vztahy s dodavateli; 

 likvidace nepotřebného materiálu neohrožuje životní prostředí; 

 pravidelná komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci; 

 podpora teambuildingových akcí; 

 vhodná motivace zaměstnanců. 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 Chybějící propracovaný profesionální interní systém podniku; 

 vysoká fluktuace pracovníků ve výrobě z důvodu najímání brigádníků  

na výpomoc; 

 poměrné krátké působení popisovaného podniku na trhu v porovnání 

s některými konkurenty; 

 absence kvalitního systému managementu podniku; 

 nepropracované dlouhodobé plánování; 

 sezónní výroba (vysoká poptávka v letních měsících, naopak nízká poptávka 

v období zimních měsíců). 

Hrozby (Threats) 

 Klesající počet absolventů učebních oborů; 

 nedostatek schopných a kvalifikovaných pracovníků ochotných manuálně 

pracovat; 

 respektování legislativních norem a zákonů, popř. jejich změny; 
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 politická situace země; 

 zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění; 

 substituční produkty jiných podniků; 

 menší množství stálých odběratelů z důvodu charakteru produktu; 

 vysoká vyjednávací síla odběratelů; 

 velké množství konkurenčních podniků; 

 nízké bariéry vstupu nových konkurentů na trh (především z řad bývalých 

zaměstnanců podniků z oboru); 

 velké množství podniků se substitučními výrobky. 

Příležitosti (Opportunities) 

 Najímání brigádníků vhodných pro daný obor a snaha o následnou dlouhodobou 

spolupráci; 

 stoupající počet cizinců na území České republiky, kteří by se mohli ucházet  

o práci v podniku; 

 zlepšující se ekonomická situace země; 

 pokles cen PHM; 

 technologický pokrok; 

 rozšíření skladových prostorů; 

 zakoupení dalšího automobilu k urychlení expedice produktů; 

 nízká vyjednávací síla dodavatelů; 

 rozšíření působnosti na další zahraniční trhy, zejména Rakousko; 

 optimalizace webových stránek společnosti. 
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2.3 Identifikace rizik - shrnutí analýzy prostředí podniku 

Z předchozích vypracovaných analýz plynou jednotlivá rizika, která mohou různou 

měrou ohrozit činnosti a fungování podniku. Následně je uveden výčet jednotlivých 

rizik a jejich krátká charakteristika.  

Rizika plynoucí z analýzy makroprostředí: 

1. Pokles absolventů učebních oborů - toto riziko může do jisté míry ovlivnit 

analyzovaný podnik, pokud se uvažuje pouze o zaměstnání těchto absolventů. 

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. je totiž ochotna zaměstnávat do výroby  

i pracovníky mimo obor, pokud prokážou určité schopnosti k vykonávání práce. 

Podnik tedy není schopen ovlivnit riziko nízkého počtu absolventů, nemá žádný 

vliv na růst popularity učebních oborů.  

2. Nedostatek schopných a kvalifikovaných pracovníků ochotných manuálně 

pracovat - v porovnání s předchozím již lze toto riziko do jisté míry ovlivnit 

např. nabídkou vyšší mzdy nebo je možné využít jiných motivačních faktorů. 

Pokud by se podniku nepodařilo toto riziko eliminovat, střetl by se s problémem 

nedostatku pracovníků ve výrobě, z čehož vyplývá problém výpadku výroby  

a ohrožení celého podniku.  

3. Riziko legislativních změn - ačkoliv se zákonodárci každé země snaží jednat 

v zájmu společnosti, ne vždy jsou nové podmínky přívětivé pro další fungování 

působících podniků na trhu. Popisovaný podnik není schopen ovlivnit výskyt 

těchto rizik, jednoduše se musí přizpůsobit stanoveným podmínkám.  

4. Rizika vyplývající z politické situace země - jde o riziko neovlivnitelné, podnik 

nemůže tato rizika ovlivnit, ačkoliv současná politická situace může mít vliv  

na jeho působení na trhu.  

5. Zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění - riziko, které opět nemůže 

podnik ovlivnit, ale musí tyto nové podmínky přijmout. Pro podnikatelský 

subjekt znamenají zvýšení finančních nákladů na zaměstnance.  

6. Technologický růst v dané oblasti - v současné době je kladen důraz  

na všeobecný technologický pokrok, urychlování realizací zakázek a tedy 

inovací i v oblasti výroby plastových výrobků. Pokud by došlo k výraznému 

technologickému převratu, např. výroby nových strojů pro zpracování plastů, 
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musel by podnik uvažovat o koupi těchto strojů za účelem udržení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti. V současné situaci si však postačí se stávajícím 

vybavením.  

Rizika plynoucí z analýzy mikroprostředí: 

7. Riziko odchodu stálých odběratelů - jde o riziko ovlivnitelné. Odběratel má 

vyšší vyjednávací sílu, přechod od jednoho dodavatele k druhému mu nepůsobí 

problémy a není nijak finančně náročný. Proto je zapotřebí udržovat s odběrateli 

dlouhodobé partnerské vztahy, pravidelně s nimi komunikovat a poskytovat 

množstevní slevy nebo jiné výhodné podmínky a stimulovat prodej produktů. 

8. Opoždění dodávky materiálů od dodavatelů - přestože se jedná o nízkou 

pravděpodobnost vzniku rizika, v minulosti se tato skutečnost musela několikrát 

řešit. Příčinou byla pozdní objednávka materiálu, ale i nedostatek připraveného 

materiálu na straně dodavatele. Jelikož se jedná o sezónní výrobu, není 

dodavatel vždy schopen zabezpečit a pokrýt výrazně vyšší poptávku. Tato 

situace bývá řešena odběrem materiálu od jiného dodavatele. Pokud by však ani 

jeden ze tří stávajících dodavatelů nebyl schopen dodat potřebný materiál včas, 

došlo by ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. k výpadku výroby  

a následnému zpoždění dodávek pro zákazníky, z čehož vyplývá finanční ztráta.  

9. Růst cen vstupního materiálu - v minulosti se podnik setkal s problémy na straně 

všech dodavatelů polypropylenových desek a to v podobě zvýšení ceny. 

V důsledku nedostatku potřebné příměsi pro výrobu tohoto druhu materiálu  

a následného růstu ceny byli všichni dodavatelé plastových desek na trhu nuceni 

zvýšit ceny svých produktů, což samozřejmě mělo vliv i na růst ceny plastových 

nádrží. Rapidní růst ceny měl za následek odchod některých menších 

konkurentů z trhu.  

10. Porucha výrobních zařízení - většina potřebných strojů prochází pravidelnou 

revizí nejen zaměstnanci podniku, ale i revizí dodavatele těchto strojů. Pokud  

by došlo k poruše stroje, který by nebylo možné opravit, nebo by jeho oprava 

byla finančně náročnější než koupě nového, musel by podnik přistoupit 

k pořízení nového stroje, což by znamenalo růst nákladů. Většinou se ale 

porucha stroje řeší opravou nebo výměnou jednoho prvku, což je finančně 
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samozřejmě také náročné, ale ne do takové míry jako koupě kompletně nového 

zařízení.  

11. Substituční produkty jiných podniků - na trhu se vyskytuje několik podniků se 

substitučními výrobky. Podnik se musí snažit o vhodnou prezentaci svých 

výrobků s důrazem na kvalitu a vyvracení pochybných a nepravdivých 

informací o méněcennosti plastových nádrží. Své zákazníky si musí jednoznačně 

získat na svou stranu a přesvědčit je o kvalitě svých produktů.  

12. Rizika plynoucí z konkurenčního prostředí - nižší cenou může v současné situaci 

v oboru konkurovat snad jen větší podnik, ale samotní pracovníci spekulují,  

že by takto musel jednat na úkor kvality. Podnik vynakládá měsíčně nemalé 

finanční zdroje pro oblast marketingu, což někteří ostatní konkurenti neprovádí. 

Pokud se nezmění současná legislativa, nelze v této oblasti přemýšlet  

o převratných inovativních novinkách. Větší konkurenční podnik by mohl 

nabídnout zákazníkům nižší cenu, v současné situaci ale PLASTIC BOX CZ, 

s.r.o. patří mezi výrobce, kteří nabízí levnější produkty než většina konkurentů 

na trhu.  

13. Vznik nových podniků zaměřujících se na výrobu plastových nádrží - na trhu  

i nyní pravděpodobně vzniká několik podniků zaměřujících se na podobnou 

oblast. Vedení podniku PLASTIC BOX CZ, s.r.o., ale nové konkurenty žádným 

způsobem nemonitoruje. Jednatel společnosti vysvětluje, že všeobecně jsou 

požadavky pro založení nového podniku velmi náročné, ale nejnáročnější je 

vybudovat takové vztahy s dodavateli plastových desek, aby nový výrobce 

vůbec byl schopný konkurovat ostatním nastavenou cenou, která je  

u jednorázových zákazníků stěžejní.  

Rizika plynoucí z interní analýzy: 

14. Nízká produktivita práce - zejména ve výrobě docházelo v minulosti  

ke zbytečným časovým prodlevám při práci (příliš časté přestávky), což bylo 

zapříčiněno i hodinovou mzdou pracovníků. Tak vznikaly zbytečné náklady  

na tyto mzdy. Proto se vedení podniku rozhodlo toto riziko opatřit zřízením 

kamerového systému ve výrobní hale.    

15. Chybějící propracovaná dlouhodobá strategie podniku - podnik nemá 

zpracované žádné dlouhodobé plány, což manažeři podniku zdůvodňují. 
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Soustřeďují se na aktuální požadavky trhu, které řeší operativně a nemají 

stanoveny žádné dlouhodobější cíle.  

16. Nedodržování stanovených nařízení zaměstnanci - jedná se především  

o dodržování podmínek a úkolů nařízených vedoucími pracovníky jednotlivých 

oddělení, nedodržování předpisů, časté zapomínání, neplnění termínů apod.  

17. Vznik rozporů, konfliktů mezi zaměstnanci - přestože se tato situace nestává 

často, příležitostně dojde na pracovišti ke střetu názorů a to nejen mezi 

pracovníky ve výrobě. Pokud taková situace nastane, jedná se čistě o spor 

pracovní, zaměstnanci mezi sebou neřeší osobní spory, což může být 

zapříčiněno i mladistvým kolektivem.  

18. Nedostatečné schopnosti nově přijatých zaměstnanců - všeobecně je zapotřebí 

nového pracovníka zaškolit na každém postu v podniku. Na různé pozice jsou 

ale požadovány jisté schopnosti přijatého pracovníka, vedení podniku neklade 

důraz na dosažené vzdělání.  

19. Odchod stávajících zaměstnanců - odchod jakéhokoliv zaměstnance podniku  

by způsobilo jisté problémy a nemalé finanční i časové náklady. Stěžejním 

zaměstnancem je každý pracovník, vedení klade důraz na zaměstnávání 

pracovníků na delší dobu.  

20. Nespokojenost zaměstnanců - přestože se vedení podniku snaží o motivaci 

svých zaměstnanců v různých formách, je možné, že někteří jsou nespokojení. 

Problémem bývá, že svou nespokojenost nevysloví a řeší ji odchodem  

ze společnosti. Podnik tedy nemá příležitost identifikovat původ a příčinu 

nespokojenosti pracovníka.  

21. Střet zájmů vlastníků a pracovníků - vlastníci podniku PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

a současný jednatel se snaží o zvyšování objemu vyrobených a expedovaných 

produktů. To pro většinu pracovníků znamená i práci přesčas nebo o víkendech 

a vedení současně nutí pracovníky vykonávat svou práci rychleji. S tím nemusí 

pracovníci podniku vždy souhlasit.  

Další rizika: 

22. Riziko vyšší síly - jedná se o rizika, kterým se nelze vyhnout a nelze je ani 

žádným způsobem z hlediska podniku eliminovat (např.: války, živelné pohromy 

a další).  
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23. Pracovní úrazy - tato rizika lze do jisté míry ovlivnit např. dodržováním BOZP, 

pravidelnou kontrolou užívání pracovních pomůcek, dodržování pracovních 

postupů, užívání metody poka-yoke (odolnost vůči chybám) atd.  

24. Reklamace produktů - je riziko do jisté míry ovlivnitelné pracovníky podniku.  

Je nutné dodržovat kvalitu a kontrolu vyrobených produktů a jednotlivých 

konstrukčních prvků, kontrolovat objednaný prvek s realizovaným. Dále je 

nutná kontrola objednaného produktu, tedy komunikace se zákazníkem, aby 

nedošlo k výrobě jiného produktu, než je požadováno. Rovněž je důležité 

upozornit zákazníka na montážní návod, dle kterého musí vyrobený produkt 

užívat. Případné poruchy, které jsou zapříčiněny nevhodným použitím výrobku, 

jsou důvodem zamítnuté reklamace.  
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3 ANALÝZA RIZIK – FMEA ANALÝZA 

Riziková analýza pro zvolený proces v podniku je provedena za použití metody FMEA 

(z angl. Failure Modes and Effect Analysis). Metoda je aplikována na vybraný proces 

ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o., přičemž podstatou je zjištění nedostatků, 

možných rizik a jejich důsledků za účelem zlepšení procesu souvisejícího s tvorbou 

produktů podniku. Realizace je v tomto případě prováděna za pomocí jednotlivých 

pracovníků podniku. Díky konzultacím s jednatelem, jeho asistentkou a několika 

manuálními pracovníky je možné stanovit a charakterizovat daný proces, který 

v podniku pravidelně probíhá. Odpovědnost za realizaci metody FMEA nese 

jednotlivec, avšak provádění samotné analýzy je vhodné považovat za věc týmu.  

Pro účely této práce byl tým vybraných jednotlivců sestaven pouze pro potřebu 

konzultace a doplnění podstatných informací k realizaci analýzy rizik.  

Součástí hodnocení a analýzy je posuzování rizik, použitím metody FMEA by se mělo 

zajistit, že nebude opomenut žádný z podstatných prvků procesu. Tento nástroj 

posuzování rizika je považován za metodu pro identifikování možných důsledků 

poruchy a pro zajištění zmírňujících opatření ke snížení rizika. Součástí je také odhad 

pravděpodobnosti výskytu příčin a výsledných způsobů poruch. V popisovaném případě 

jde o řešení FMEA zvoleného procesu (Analýza možných způsobů a důsledků poruch 

v procesu). (41) 

3.1 Charakteristika a analýza zvoleného procesu 

Společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. se zabývá zejména výrobní činností, konkrétně 

výrobou plastových nádrží pro různé účely. Přestože jsou nádrže vyráběny v různých 

typech, velikostech, za použití rozdílného materiálu a slouží ke skladování, retenci 

různých typů tekutin, jejich podstatná část výroby není výrazně odlišná. Proto nejsou 

fáze související s výrobou produktů v celém procesu rozlišovány. (Kompletní přehled 

vyráběných produktů je uveden v kapitole 2. 1. 2 Profil společnosti PLASTIC BOX CZ, 

s.r.o.). Celý proces začíná prvotním vyhledáváním produktů zákazníkem a končí 

expedicí výrobku na místo určení dle požadavku zákazníka. Další činnosti následující 
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po expedici produktů podniku není s ohledem na vybraný proces nutné zahrnovat  

a analyzovat.  

Fáze vybraného procesu:  

1. Vyhledávání produktů zákazníkem; 

2. komunikace se zákazníkem (telefonická, emailová); 

3. objednávka od zákazníka; 

4. přijetí objednávky; 

5. objednávka potřebného materiálu od dodavatelů; 

6. dodávka materiálu od dodavatelů; 

7. příprava výroby; 

8. výrobní fáze; 

9. kontrola výrobků, testování; 

10. příprava a plánování expedice výrobků; 

11. informace zákazníka o dodávce; 

12. expedice výrobku na místo určení dle požadavku zákazníka. 

3.2 Identifikace rizik jednotlivých fází procesu 

Další část je zaměřena na vyhledávání a stanovení možných rizik, která mohou 

vzniknout v průběhu realizace charakterizovaného procesu a mohou ohrozit fungování 

celého podniku. Rizika jednotlivých fází jsou vymezena na základě konzultací 

s jednotlivými pracovníky společnosti. Výčet existujících rizik je dále rozdělen dle výše 

formulovaných fází.  

1. Fáze: Vyhledávání produktů zákazníkem 

 Špatně provedená SEO (optimalizace webových stránek společnosti za účelem 

nejlepšího zaindexování v internetových vyhledávačích); 

 nefunkčnost webových stránek společnosti; 

 nepřehlednost webových stránek společnosti; 

 špatně uvedené informace (cena, popis produktu). 
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2. Fáze: Komunikace se zákazníkem (telefonická, emailová) 

(Dle konzultací s pracovníky přechází odhadem 80 % potenciálních zákazníků  

po zhlédnutí produktů na webových stránkách ke kroku telefonické konzultace  

za účelem získání více informací.) 

 Nedostupnost zákaznické linky; 

 nedoručený email; 

 nedostačující informace (nezodpovězené dotazy apod.). 

3. Fáze: Objednávka od zákazníka 

(Objednávku od zákazníka lze realizovat prostřednictvím webových stránek nebo  

i prostřednictvím telefonické konzultace – viz 2. Fáze: Komunikace se zákazníkem). 

 Výpadek, porucha objednávkového systému; 

 neuložená, nedokončená objednávka; 

 špatně zadaná objednávka (výběr konstrukčních prvků např. přítokových  

a odtokových potrubí, výběr produktů). 

4. Fáze: Přijetí objednávky 

 Špatně založená objednávka pracovníkem společnosti (uložení do tabulkového 

procesoru Google Sheets); 

 nepotvrzená objednávka emailem, telefonicky (objednávka nebude založena  

a potvrzena pracovníkem). 

5. Fáze: Objednávka potřebného materiálu od dodavatelů 

 Špatný výpočet potřebného materiálu k objednání; 

 nevhodné načasování objednávky materiálu; 

 omyl v objednávce materiálu (např. jiný materiál, konstrukční prvek, zařízení); 

 nepřijatá objednávka (dodavatel z nějakého důvodu nepřistoupí k realizaci 

objednávky); 

 nedostupný materiál, nedostupné potřebné množství. 

6. Fáze: Dodávka materiálu od dodavatelů 

 Opoždění dodávky materiálu; 
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 doručení jiného materiálu (např. jiná tloušťka PP desek; jiný materiál, jiný 

rozměr apod.); 

 špatná kvalita materiálu; 

 poškození materiálu při přepravě. 

7. Fáze: Příprava výroby 

 Nedostupné funkční zařízení (stroj, nářadí); 

 nedostupný potřebný materiál pro výrobu; 

 nedostatek pracovníků ve výrobě; 

 chybějící denní plán výroby; 

 nedostatek výrobních prostor (např. vlivem opoždění odbytu produktů). 

8. Fáze: Výrobní fáze 

 Chyba pracovníka (lidský faktor); 

 porucha výrobního zařízení, nářadí; 

 časové prodlevy na pracovišti; 

 pracovní úraz; 

 výpadek elektřiny v důsledku přetížení; 

 vadný materiál; 

 nevhodný materiál použitý na konkrétní výrobek; 

 chybějící prvek pro kompletaci výrobku (přítokové, odtokové potrubí apod.); 

 vadný konstrukční prvek (např. přítokové potrubí, žebřík); 

 chybně svařený prvek; 

 špatně svařená konstrukce výrobku. 

9. Fáze: Kontrola výrobků, testování 

 Špatně provedené testy, zkoušky konstrukčních prvků; 

 nedostatečné těsnění nádrží (v důsledku špatně provedeného sváření); 

 nedostatečné očištění výrobku. 

10. Fáze: Příprava a plánování expedice výrobků 

 Nevhodně naplánované expediční trasy; 

 poškození výrobků (v důsledku nevhodného skladování a manipulace); 

 porucha vysokozdvižného zařízení; 
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 nedostatek skladových prostor. 

11. Fáze: Informace zákazníka o dodávce 

 Nedostupnost zákazníka; 

 odmítnutí dodávky zákazníkem; 

 nemožnost přijetí dodávky zákazníkem ve stanoveném čase. 

12. Fáze: Expedice výrobku na místo určení dle požadavku zákazníka 

 Porucha přepravního automobilu; 

 dopravní nehoda přepravního automobilu; 

 zpoždění doručení výrobku;  

 nevhodné prostory pro doručení produktu (nádrž není možné do některých míst 

dopravit přepravním automobilem); 

 chybná doručovací adresa;  

 nezastižený zákazník v místě doručení;  

 poškození výrobku při přepravě; 

 nepřijetí výrobku zákazníkem v místě předání; 

 zjištění závad na výrobku zákazníkem (rozměry, chybějící konstrukční prvky).  

3.3 Analýza důsledků zjištěných rizik jednotlivých fází procesu 

Analýza důsledků identifikovaných rizik jednotlivých fází procesu vymezuje konkrétní 

důsledky způsobu poruchy. Důsledky poruchy by měly být identifikovány a popisovány 

tak, jak je vnímá zákazník. Je důležité si uvědomit, že zákazníkem nemusí být koncový 

uživatel, ale např. následující operace v procesu. V níže uvedené tabulce jsou přehledně 

vyznačeny důsledky jednotlivých rizik procesu. (41) 
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Tab.  3: Analýza důsledků zjištěných rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze 
procesu 

Riziko  
(způsob poruchy) 

Důsledek 

1 

Vyhledávání produktů zákazníkem 

Špatně provedená SEO 

Špatné zaindexování v internetových 
vyhledávačích, nižší počet poptávajících 
zákazníků, náhlý propad návštěvnosti, 
webové stránky nejsou v organickém 
vyhledávání vidět, penalizace ze strany 
vyhledávače. 

Nefunkčnost webových stránek 
společnosti 

Nižší počet poptávajících zákazníků, 
nespokojenost zákazníků, zhoršení image 
společnosti. 

Nepřehlednost webových stránek 
společnosti 

Nespokojenost zákazníků, 
dezinformovanost, odliv potencionálních 
zákazníků, špatná image společnosti. 

Špatně uvedené informace (cena, popis 
produktu) 

Dezinformování zákazníků, odmítnutí 
výrobku při dopravení na místo určení. 

2 

Komunikace se zákazníkem (telefonická, emailová) 

Nedostupnost zákaznické linky 
Znemožnění realizace objednání, 
nespokojenost zákazníků, přechod  
ke konkurenci. 

Nedoručený email 
Nerealizovaná objednávka, 
nezodpovězený dotaz. 

Nedostačující informace (nezodpovězené 
dotazy apod.) 

Nespokojenost zákazníků, odliv 
potencionálních zákazníků. 

3 

Objednávka od zákazníka 

Výpadek, porucha objednávkového 
systému 

Problémy s realizací objednávky, oprava. 

Neuložená, nedokončená objednávka 
Nerealizovaná objednávka, nutnost 
založení nové objednávky. 

Špatně zadaná objednávka 
Dodání nevhodného produktu, výměna 
konstrukčních prvků nebo výrobku. 

4 

Přijetí objednávky 

Špatně založená objednávka 
pracovníkem společnosti 

Jiný termín dodání, nespokojený 
zákazník, růst nákladů. 

Nepotvrzená objednávka emailem, 
telefonicky 

Nedodaný produkt, nespokojený 
zákazník, časový tlak na výrobu  
i přepravu. 

5 Objednávka potřebného materiálu od dodavatelů 
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Špatný výpočet potřebného materiálu  
k objednání 

Nedostatek materiálu pro výrobu, 
časové prodlevy při výrobě, opožděné 
realizace objednávek, nespokojený 
zákazník. 

Nevhodné načasování objednávky 
materiálu 

Nedostatek materiálu pro výrobu, 
časové prodlevy při výrobě, opožděné 
realizace objednávek, nespokojený 
zákazník. 

Omyl v objednávce materiálu 

Dodání nevhodného materiálu, dodání 
jiného množství materiálu, problém  
s uskladněním nebo opoždění realizace 
objednávek. 

Nepřijatá objednávka Nutnost hledání jiné možnosti dodávky. 

Nedostupný materiál, nedostupné 
potřebné množství 

Znemožnění realizace všech objednávek, 
nutnost přeplánování, prodloužení 
termínů expedice. 

6 

Dodávka materiálu od dodavatelů 

Opoždění dodávky materiálu 
Časové prodlevy ve výrobě, problém  
s realizací objednávek. 

Doručení jiného materiálu 
Nutná výměna za vhodný materiál, 
zpoždění realizace objednávek. 

Špatná kvalita materiálu 
Konstrukční problémy při výrobě, 
problémy při usazování a používání 
výrobků. 

Poškození materiálu při přepravě 
Nutnost dodání nového materiálu, 
časové prodlevy při výrobě, problém  
s realizací objednávek v termínu. 

7 

Příprava výroby 

Nedostupné funkční zařízení (stroj, 
nářadí) 

Nutnost opravy nebo zajištění nového 
zařízení, časové prodlevy ve výrobě, 
zpoždění realizace objednávek. 

Nedostupný potřebný materiál  
pro výrobu 

Objednávka chybějícího materiálu  
nebo prvků, časové prodlevy ve výrobě, 
zpoždění realizace objednávek. 

Nedostatek pracovníků ve výrobě 

Nutnost zavedení přesčasů stávajících 
pracovníků, přetížení pracovníků, hledání 
a výběr nových pracovníků, zpoždění 
realizace objednávek. 

Chybějící denní plán výroby 
Dezinformování pracovníků, časové 
prodlevy, neplánovaná výroba, zpoždění 
realizace objednávek. 

Nedostatek výrobních prostor 
Tlak na zrychlení odbytu, časové 
prodlevy ve výrobě, zpoždění realizace 
objednávek. 
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8 

Výrobní fáze 

Chyba pracovníka (lidský faktor) 

Nevhodné konstrukční prvky  
pro kompletaci, špatné svařování, 
realizace nevhodného výrobku, 
reklamace, opravy, poškození zdraví 
pracovníků, časové prodlevy v realizaci 
objednávek. 

Porucha výrobního zařízení, nářadí 
Časové prodlevy ve výrobě, problém  
s realizací objednávek, nutnost opravy. 

Časové prodlevy na pracovišti Zpoždění realizace objednávek. 

Pracovní úraz 
Pozastavení práce, nutnost ošetření, 
časové prodlevy, kontroly bezpečnosti. 

Výpadek elektřiny v důsledku přetížení 
Nutnost opravy, časové prodlevy  
na pracovišti, zpoždění realizace 
objednávek. 

Vadný materiál 
Vadné části výrobku, reklamace, opravy, 
růst nákladů. 

Nevhodný materiál použitý na konkrétní 
výrobek 

Reklamace, nespokojenost zákazníka, 
nutnost výměny konstrukčního prvku 
nebo celého výrobku. 

Chybějící prvek pro kompletaci výrobku 

Zpoždění dodání výrobku, nutnost 
objednání chybějícího prvku, nutnost 
kontaktování zákazníka a smluvení 
nového termínu dodávky. 

Vadný konstrukční prvek 

Není možné výrobek připojit/používat, 
reklamace, nutnost výměny 
konstrukčního prvku nebo celého 
výrobku. 

Chybně svařený prvek 
Poškození nádrže, reklamace, nutnost 
opravy nebo kompletní výměny 
produktu. 

Špatně svařená konstrukce výrobku 
Praskliny na nádrži, únik obsahu nádrže, 
reklamace, růst nákladů, nutnost 
odčerpání obsahu nádrže. 

9 

Kontrola výrobků, testování 

Špatně provedené testy, zkoušky 
konstrukčních prvků 

Neověřené vlastnosti nádrže, špatné 
těsnění nádrže nebo konstrukčních 
prvků, reklamace, oprava nebo výměna. 

Nedostatečné těsnění nádrží 
Únik obsahu nádrže, reklamace, oprava 
nebo výměna, nutnost odčerpání obsahu 
nádrže. 

Nedostatečné očištění výrobku Drobné oděrky na výrobcích, nečistoty. 

10 Příprava a plánování expedice výrobků 
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Nevhodně naplánované expediční trasy 
Růst nákladů, časové prodlevy, přetížení 
řidičů, zpoždění dodávek. 

Poškození výrobků  
Porušení vlastností materiálu výrobku, 
narušení výrobku, reklamace, opravy 
nebo výměna. 

Porucha vysokozdvižného zařízení 

Časové prodlevy při odbytu a přípravě  
k expedici, zpoždění realizace 
objednávek, nutnost opravy  
nebo zajištění nového zařízení. 

Nedostatek skladových prostor 
Časové prodlevy ve výrobě v důsledku 
nemožnosti uskladnění výrobků, 
zpoždění realizace objednávek. 

11 

Informace zákazníka o dodávce 

Nedostupnost zákazníka 
Není možné doručení výrobku, opětovný 
pokus o kontaktování. 

Odmítnutí dodávky zákazníkem 
Růst nákladů, nutnost dopravy nádrže 
zpět do skladových prostor a přeprava  
k jinému zákazníkovi. 

Nemožnost přijetí dodávky zákazníkem 
ve stanoveném čase 

Zpoždění ostatních dodávek  
na plánované trase, časové prodlevy 
řidiče, změna plánu expedičních tras, 
nutnost smluvení nového termínu. 

12 

Expedice výrobku na místo určení dle požadavku zákazníka 

Porucha přepravního automobilu 
Zpoždění času doručení, zpoždění 
ostatních dodávek na plánované trase, 
nutnost smluvení nového termínu. 

Dopravní nehoda přepravního 
automobilu 

Poškození přepravovaných výrobků, 
výroba nových nádrží, oprava 
přepravního automobilu, prodloužení 
termínu realizace dalších objednávek. 

Zpoždění doručení výrobku 
Výrobek není dopraven na stanovené 
místo ve sjednaný čas, nutnost 
kontaktovat zákazníka o zpoždění. 

Nevhodné prostory pro doručení 
produktu 

Potíže při přepravě výrobku na místo 
určení, časové prodlevy řidiče, nutnost 
zajištění těžké techniky pro přepravu, 
nutnost zajištění více osob pro uložení, 
zpoždění ostatních dodávek  
dle expedičního plánu. 

Chybná doručovací adresa 
Růst nákladů, zpoždění doručení, 
nutnost přeplánování trasy nebo plánu 
expedice. 
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Nezastižený zákazník v místě doručení 

Časové prodlevy řidiče, zpoždění 
ostatních dodávek na plánované trase, 
nutnost kontaktovat zákazníka  
pro smluvení nového termínu. 

Poškození výrobků při přepravě  
Porušení vlastností nádrže, narušení 
výrobku nebo jeho konstrukčních částí, 
reklamace, opravy nebo výměna. 

Nepřijetí výrobku zákazníkem v místě 
předání 

Růst nákladů, nutnost dopravy nádrže 
zpět do skladu a přeprava k jinému 
zákazníkovi. 

Zjištění závad na výrobku zákazníkem 
Reklamace, nutnost vizuální kontroly  
v místě uložení, opravy nebo výměna 
výrobku. 

 

3.4 Analýza příčin zjištěných rizik jednotlivých fází procesu 

Možné příčiny poruchy mohou vyjadřovat slabé stránky popisovaného procesu. 

Podstatou je v co největším možném rozsahu identifikovat a zaznamenat každou 

možnou příčinu způsobu poruchy nebo rizika. V následující tabulce jsou existující 

příčiny rizika identifikovány. Následnou eliminací nebo odstraněním identifikovaných 

příčin lze snížit působení samotného rizika nebo poruchy. (41) 

Tab.  4: Analýza příčin zjištěných rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze 
procesu 

Riziko  
(způsob poruchy) 

Příčina 

1 

Vyhledávání produktů zákazníkem 

Špatně provedená SEO 

Nedostatečná analýza klíčových slov, 
špatně provedený audit technického 
stavu webu, duplicita, špatné 
přesměrování. 

Nefunkčnost webových stránek 
společnosti 

Výpadek na straně poskytovatele 
webhostingu, špatně provedené 
testování před spuštěním, nefunkčnost 
při užití jiných prohlížečů a zařízení 
(např. tablet), chyba programátora  
při vývoji. 

Nepřehlednost webových stránek 
společnosti 

Výběr nevhodné šablony pro web, 
nevhodné ukládání produktů, nevhodné 
členění kategorií, nezařazené produkty. 
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Špatně uvedené informace (cena, popis 
produktu) 

Pochybení zadavatele, duplicita, 
neuložené editace produktů. 

2 

Komunikace se zákazníkem (telefonická, emailová) 

Nedostupnost zákaznické linky 

Nedostupnost obsluhy zákaznické linky, 
vybitá baterie mobilního telefonu, 
obsazená zákaznická linka, fyzické 
poškození, porucha služby na straně 
poskytovatele. 

Nedoručený email 

Nevhodné nastavení emailových účtů 
společnosti, špatné nastavení filtrů, 
výpadek internetového připojení, 
neuložený email, chyba vzdáleného 
serveru. 

Nedostačující informace (nezodpovězené 
dotazy apod.) 

Nedostatečné znalosti obsluhujícího 
pracovníka, nedostatek času. 

3 

Objednávka od zákazníka 

Výpadek, porucha objednávkového 
systému 

Výpadek nebo porucha služby na straně 
poskytovatele, porucha připojení  
k internetu. 

Neuložená, nedokončená objednávka 

Výpadek nebo porucha na straně 
poskytovatele, porucha připojení  
k internetu na straně zákazníka, 
neznalost systému zákazníkem. 

Špatně zadaná objednávka 
Nevhodně zvolený konstrukční prvek 
vybraný zákazníkem, nevhodný výběr 
produktu. 

4 

Přijetí objednávky 

Špatně založená objednávka 
pracovníkem společnosti 

Porucha služby Google Docs, porucha 
připojení k internetu, lidský faktor. 

Nepotvrzená objednávka emailem, 
telefonicky 

Špatné nastavení filtrů emailových účtů, 
výpadek internetového připojení, 
porucha zákaznické linky, nedostupnost 
zákazníka. 

5 

Objednávka potřebného materiálu od dodavatelů 

Špatný výpočet potřebného materiálu  
k objednání 

Náhlá změna objednávek od zákazníků, 
náhlý růst objednávek, lidský faktor. 

Nevhodné načasování objednávky 
materiálu 

Náhlý růst objednávek, lidský faktor. 

Omyl v objednávce materiálu Dezinformace, lidský faktor. 

Nepřijatá objednávka 

Porucha přepravních vozidel, porucha 
výrobních zařízení, nedostatek 
pracovníků, velké množství objednávek, 
nebude smluvena cena za požadovaný 
materiál. 
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Nedostupný materiál, nedostupné 
potřebné množství 

Nedostatek materiálu na straně 
dodavatele, nedostatek konstrukčních 
prvků, nedostatek potřebných příměsí, 
nedostatek času, nedostatek potřebného 
zařízení. 

6 

Dodávka materiálu od dodavatelů 

Opoždění dodávky materiálu 

Přetížení dodavatele, porucha výrobních 
zařízení, nedostatek potřebného 
materiálu, porucha přepravních vozidel, 
nedostatek pracovníků. 

Doručení jiného materiálu Porucha výrobních zařízení, lidský faktor. 

Špatná kvalita materiálu 
Porucha výrobních zařízení, poškození  
při přepravě. 

Poškození materiálu při přepravě 
Autonehoda, nedostatečné zabezpečení 
materiálu pro přepravu. 

7 

Příprava výroby 

Nedostupné funkční zařízení (stroj, 
nářadí) 

Porucha nebo poškození výrobních 
zařízení/strojů/nářadí, poškození 
pracovníkem, výpadek el. proudu. 

Nedostupný potřebný materiál  
pro výrobu 

Zpožděná dodávka materiálu, doručení 
nevhodného nebo nekvalitního 
materiálu, nevhodné načasování 
objednávky materiálu, nedostatek 
materiálu na straně dodavatele. 

Nedostatek pracovníků ve výrobě 
Nemoc, nepřítomnost, odchod 
pracovníků ze společnosti. 

Chybějící denní plán výroby Nevypracovaný plán, nedoručený plán. 

Nedostatek výrobních prostor 

Přebytek produktů ve skladu  
a ve výrobě, nedostatečný odbyt, 
odmítnuté produkty, nevhodně 
vypracovaný plán expedice. 

8 

Výrobní fáze 

Chyba pracovníka (lidský faktor) 
Nepozornost, nemoc, zanedbání, záměr 
pracovníka. 

Porucha výrobního zařízení, nářadí 
Opotřebení, nedostatečné pravidelné 
kontroly, lidský faktor, poškození  
v důsledku vyšší síly. 

Časové prodlevy na pracovišti 

Opotřebení strojů, neprovádí se 
pravidelné kontroly zařízení, poruchy 
zařízení, nedostatek nářadí, nedostatek 
materiálu, lidský faktor. 
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Pracovní úraz 

Poškozené zařízení/stroje/pomůcky, 
poškozené přepravní zařízení, 
autonehoda, nepozornost, nevhodné 
umístění produktů ve skladu, lidský 
faktor, nedodržení BOZP. 

Výpadek elektřiny v důsledku přetížení 
Přetížení odběru ve výrobě, přetížení  
v důsledku činností dalších firem  
v objektu. 

Vadný materiál 
Porucha zařízení na straně dodavatele, 
vadné zařízení, nevhodné příměsi, lidský 
faktor. 

Nevhodný materiál použitý na konkrétní 
výrobek 

Nevhodné příměsi pro výrobu materiálu, 
porucha zařízení na straně dodavatele, 
lidský faktor. 

Chybějící prvek pro kompletaci výrobku 
Chybná objednávka materiálu  
a konstrukčních prvků, poškození prvků, 
ztráta materiálu. 

Vadný konstrukční prvek 
Nevhodně navržený typ prvku, poškození 
při výrobě u dodavatele. 

Chybně svařený prvek 
Nepozornost, porucha svařovacího 
zařízení, dezinformace pracovníka. 

Špatně svařená konstrukce výrobku 
Nepozornost, porucha svařovacího 
zařízení, dezinformace pracovníka. 

9 

Kontrola výrobků, testování 

Špatně provedené testy, zkoušky 
konstrukčních prvků 

Nedodržení normy STN EN 12566-3, 
porucha vodovodní přípojky, porucha 
vodovodního řadu, nedostatek času. 

Nedostatečné těsnění nádrží 
Špatně svařené prvky, špatně svařená 
konstrukce výrobku, špatně provedené 
testy a zkoušky, lidský faktor. 

Nedostatečné očištění výrobku 

Nedostatek času, opomenutí 
pracovníkem, nedostatek čistících 
přípravků, popis PP desek pro řezání, 
porucha svařovacích zařízení. 

10 

Příprava a plánování expedice výrobků 

Nevhodně naplánované expediční trasy 
Špatné časové rozložení a plánování, 
špatný propočet expedičních tras, 
nedostatek času, změny v objednávkách. 

Poškození výrobků  
Porucha výrobních zařízení, porucha 
přepravních zařízení, lidský faktor. 

Porucha vysokozdvižného zařízení 
Opotřebení, poškození v důsledku 
lidského faktoru, poškození v důsledku 
vyšší síly. 
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Nedostatek skladových prostor 

Přebytek produktů ve skladu  
a ve výrobě, nedostatečný odbyt, 
odmítnuté produkty, nevhodně 
naplánovaná expedice produktů. 

11 

Informace zákazníka o dodávce 

Nedostupnost zákazníka 

Zákazník nemůže hovor přijmout, vybitá 
baterie mobilního telefonu, obsazená 
linka zákazníka, fyzické poškození  
nebo porucha. 

Odmítnutí dodávky zákazníkem 

Produkt nelze do místa uložení přepravit, 
změna preferencí, nedostatek finančních 
prostředků, komunikace  
mezi objednávající firmou a konečným 
zákazníkem. 

Nemožnost přijetí dodávky zákazníkem 
ve stanoveném čase 

Nedostatek času, nedostupnost 
zákazníka, nemoc. 

12 

Expedice výrobku na místo určení dle požadavku zákazníka 

Porucha přepravního automobilu 
Fyzické opotřebení, nedostatečné 
pravidelné kontroly vozidla, přetížení 
přepravního automobilu, lidský faktor. 

Dopravní nehoda přepravního 
automobilu 

Přetížení přepravního automobilu, 
nevhodné upevnění a zabezpečení 
produktů pro přepravu, lidský faktor. 

Zpoždění doručení výrobku 

Chybějící expediční plán, nevhodně 
naplánované expediční trasy, dopravní 
problémy, poškození nebo porucha 
přepravního automobilu, lidský faktor. 

Nevhodné prostory pro doručení 
produktu 

Nevhodná dopravní komunikace, 
stísněné prostory pro vyložení produktu. 

Chybná doručovací adresa 
Chyba v komunikaci, dezinformování 
pracovníka společnosti, lidský faktor. 

Nezastižený zákazník v místě doručení 
Chyba v komunikaci, dezinformování 
pracovníka společnosti, zpoždění  
při expedici, lidský faktor. 

Poškození výrobků při přepravě  
Autonehoda, nedostatečné zabezpečení 
produktů při přepravě, přetížení 
automobilu, vyšší síla, lidský faktor. 

Nepřijetí výrobku zákazníkem v místě 
předání 

Dodání jiného výrobku než byl 
objednaný, zákazník nechce výrobek 
převzít po vizuální kontrole, nevhodná 
velikost nádrže, nevhodné konstrukční 
prvky (parametry), nedoručené potřebné 
doklady k převzetí. 

Zjištění závad na výrobku zákazníkem 

Nedostatečné očištění produktu, 
nevhodné parametry produktu, 
nevhodné konstrukční prvky, porušení 
produktu po přepravě. 
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3.5 Hodnocení zjištěných rizik dle ukazatele priority rizik 

Další část analýzy rizik v rámci FMEA se soustřeďuje na hodnocení identifikovaných 

rizik. Hodnocení probíhá za použití tří parametrů: závažnost (S), výskyt (O), detekce 

(D). Tyto parametry napomáhají ke stanovení priorit opatření a především jsou užívány 

k výpočtu ukazatele priority rizika (RPN). (41) 

                             RPN = závažnost (S) * výskyt (O) * detekce (D)                           (2) 

Závažnost (S) (z angl. severity) je hodnota vyjadřující význam důsledku možné vady 

pro zákazníka. Význam se stanovuje vždy pouze k danému důsledku. Závažnost je 

relativní hodnocení v rámci předmětu jednotlivé FMEA, zejména v případě modifikace 

pro konkrétní postup analýzy. K hodnocení závažnosti pro FMEA popisovaného 

procesu je použita následující stupnice (viz Tab. 5, str. 87). (41), (42)  

Tab.  5: Návrh kritérií hodnocení závažnosti pro FMEA popisovaného procesu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 43) 

Důsledek Kritéria závažnosti důsledku Známka 

Kritický bez výstrahy 
Velmi vysoké hodnocení závažnosti. Může bez výstrahy  

a upozornění ohrožovat celý proces (ohrožení 
pracovníka/zákazníka, porušení předpisů). 

10 

Kritický s výstrahou 
Velmi vysoké hodnocení závažnosti. Může ohrožovat celý 

proces s výstrahou a upozorněním.  
9 

Velmi závažný 
Některý prvek nebo část procesu je nefunkční (ztráta 

základní funkce) a musí se opravit, jinak proces nebude 
fungovat. 

8 

Závažný 
Proces funguje, ale zákazník je velmi nespokojen (snížená 

úroveň). 
7 

Mírný 
Proces funguje, ale prvky zajišťující spokojenost nefungují. 

Zákazník je nespokojen.  
6 

Nízký 
Proces funguje, prvky zajišťující spokojenost nejsou 
dostačující. Problému si všimne většina zákazníků. 

5 

Velmi nízký Nedostatky, kterých si všimne přes 75 % zákazníků. 4 

Nepatrný Nedostatky, kterých si všimne 50 % zákazníků. 3 

Zanedbatelný Nedostatky, kterých si všimnou kritičtí zákazníci (< 25 %). 2 

Žádný Žádné nebo nepatrné problémy, zanedbatelný dopad. 1 

Výskyt (O) (z angl. occurrence) vyjadřuje pravděpodobnost, že se specifická příčina 

vyskytne. Zpravidla se odhaduje pravděpodobnost výskytu možné příčiny poruchy  
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na stupnici od 1 do 10. Hodnocení výskytu lze snížit odstraněním nebo zvládnutím 

příčin poruchy. Návrh kritérií hodnocení výskytu pro FMEA popisovaného procesu  

a hodnotící škála jsou uvedeny v následující tabulce (viz Tab. 6, str. 88). (41), (43) 

Tab. 6: Návrh kritérií hodnocení výskytu pro FMEA popisovaného procesu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 41) 

Pravděpodobnost 
poruchy 

Kritéria: výskyt příčiny FMEA 
(Počet případů na počet objektů) 

Známka 
hodnocení 

Velmi velká 1 z 3 10 

Velká 

1 z 5 9 

1 z 10 8 

1 z 30 7 

Střední 

1 z 50 6 

1 ze 100 5 

1 z 300 4 

Malá 
1 z 500 3 

1 z 1 000 2 

Velmi malá 
Porucha je eliminována nástroji 

řízení prevence 
1 

Detekce (D) (z angl. detection) je relativní hodnocení v rámci předmětu jednotlivé 

FMEA. Vyjadřuje odhalování. Podstatou je předpoklad, že se porucha vyskytla  

a následně se hodnotí způsobilost všech nástrojů řízení procesu zjistit způsoby závady. 

Ke snížení známky hodnocení je nutné zlepšit plánované řízení procesu. V případě 

modifikace pro popisovaný proces je provedeno hodnocení odhalitelnosti pro FMEA 

procesu dle následující stupnice (viz Tab. 7, str. 88 - 89), přičemž nejvyšší známka 

hodnocení vyjadřuje nejnižší pravděpodobnost odhalení a naopak nejnižší známka 

hodnocení představuje téměř jisté odhalení. (41), (43) 

Tab. 7: Návrh kritérií hodnocení detekce pro FMEA popisovaného procesu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 43) 

Možnost detekce Kritéria: Pravděpodobnost odhalení při kontrolním procesu 
Známka 

hodnocení 

Téměř vyloučené 
Žádné nástroje pro kontrolu procesu, nelze odhalit nebo není 

analyzováno. 
10 

Velmi 
nepravděpodobné 

Není snadné odhalit způsob poruchy/závady a zjistit příčinu 
(namátkové vizuální kontroly). 

9 
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Nepravděpodobné Málo zaručená pravděpodobnost odhalení stávající kontrolou.  8 

Velmi nízká 
pravděpodobnost 

Velmi nízká pravděpodobnost odhalení projevu 
poruchy/závady danou kontrolou. 

7 

Nízká 
pravděpodobnost 

Nízká pravděpodobnost dané odhalení projevu 
poruchy/závady danou kontrolou. 

6 

Mírná 
pravděpodobnost 

Průměrná pravděpodobnost odhalení projevu poruchy/závady 
danou kontrolou. 

5 

Poněkud vyšší 
pravděpodobnost 

Vyšší pravděpodobnost odhalení projevu závady/poruchy 
danou kontrolou.  

4 

Vysoká 
pravděpodobnost 

Vysoká pravděpodobnost odhalení projevu závady/poruchy 
danou kontrolou. 

3 

Velmi vysoká 
pravděpodobnost 

Velmi vysoká pravděpodobnost odhalení projevu 
závady/poruchy danou kontrolou. 

2 

Téměř jistota 
Stávající kontrola vždy zaručeně odhalí projevy 

závady/poruchy. 
1 

Následně je každé identifikované riziko dle dané stupnice ohodnoceno. Součinem tří 

parametrů (závažnost, výskyt, detekce) lze vypočítat míru rizika, tzv. RPN index. 

Všeobecně je počáteční zaměření vhodné orientovat na rizika s nejvyššími známkami 

hodnocení závažnosti (tj. 9 a 10). Při použití ukazatele priority rizika jsou ale zahrnuty 

všechny tři zmíněné parametry. Toto hodnocení dle tzv. RPN indexu je provedeno 

v následující tabulce, kde jsou vyznačeny jednotlivá hodnocení dle dříve stanovených 

kritérií jednotlivých parametrů (viz Tab. 8, str. 89 - 91). (41) 

Tab. 8: Výpočet ukazatele priority rizika (RPN) dle jednotlivých parametrů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze 
procesu 

Riziko  
(způsob poruchy) 

Závažnost  
(Dopad) 

(S) 

Výskyt 
(Pravděpo- 
dobnost) 

(O) 

Detekce 
(Odhalení) 

(D) 
RPN 

1 

Vyhledávání produktů zákazníkem   

Špatně provedená SEO 8 7 6 336 

Nefunkčnost webových stránek 
společnosti 

9 5 2 90 

Nepřehlednost webových stránek 
společnosti 

7 5 6 210 

Špatně uvedené informace (cena, popis 
produktu) 

6 4 5 120 

2 
Komunikace se zákazníkem (telefonická, emailová)   

Nedostupnost zákaznické linky 7 7 3 147 
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Nedoručený email 7 5 9 315 

Nedostačující informace 
(nezodpovězené dotazy apod.) 

6 6 3 108 

3 

Objednávka od zákazníka 0 

Výpadek, porucha objednávkového 
systému 

9 6 7 378 

Neuložená, nedokončená objednávka 7 6 5 210 

Špatně zadaná objednávka 6 5 3 90 

4 

Přijetí objednávky   

Špatně založená objednávka 
pracovníkem společnosti 

7 3 6 126 

Nepotvrzená objednávka emailem, 
telefonicky 

5 5 3 75 

5 

Objednávka potřebného materiálu od dodavatelů   

Špatný výpočet potřebného materiálu  
k objednání 

6 3 4 72 

Nevhodné načasování objednávky 
materiálu 

5 7 3 105 

Omyl v objednávce materiálu 6 5 4 120 

Nepřijatá objednávka 8 3 4 96 

Nedostupný materiál, nedostupné 
potřebné množství 

9 6 4 216 

6 

Dodávka materiálu od dodavatelů   

Opoždění dodávky materiálu 7 6 3 126 

Doručení jiného materiálu 8 5 3 120 

Špatná kvalita materiálu 9 5 5 225 

Poškození materiálu při přepravě 8 3 3 72 

7 

Příprava výroby   

Nedostupné funkční zařízení (stroj, 
nářadí) 

8 5 2 80 

Nedostupný potřebný materiál  
pro výrobu 

8 6 2 96 

Nedostatek pracovníků ve výrobě 8 6 2 96 

Chybějící denní plán výroby 6 6 2 72 

Nedostatek výrobních prostor 6 5 1 30 

8 

Výrobní fáze   

Chyba pracovníka (lidský faktor) 8 5 3 120 

Porucha výrobního zařízení, nářadí 8 6 2 96 

Časové prodlevy na pracovišti 5 5 4 100 

Pracovní úraz 10 4 1 40 

Výpadek elektřiny v důsledku přetížení 8 6 1 48 

Vadný materiál 7 5 5 175 
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Nevhodný materiál použitý na konkrétní 
výrobek 

5 5 5 125 

Chybějící prvek pro kompletaci výrobku 6 6 2 72 

Vadný konstrukční prvek 5 5 4 100 

Chybně svařený prvek 6 6 5 180 

Špatně svařená konstrukce výrobku 7 6 5 210 

9 

Kontrola výrobků, testování   

Špatně provedené testy, zkoušky 
konstrukčních prvků 

6 6 8 288 

Nedostatečné těsnění nádrží 9 5 4 180 

Nedostatečné očištění výrobku 3 7 3 63 

10 

Příprava a plánování expedice výrobků   

Nevhodně naplánované expediční trasy 7 5 3 105 

Poškození výrobků  8 4 4 128 

Porucha vysokozdvižného zařízení 5 6 2 60 

Nedostatek skladových prostor 6 5 2 60 

11 

Informace zákazníka o dodávce   

Nedostupnost zákazníka 5 6 2 60 

Odmítnutí dodávky zákazníkem 8 3 1 24 

Nemožnost přijetí dodávky zákazníkem 
ve stanoveném čase 

4 6 4 96 

12 

Expedice výrobku na místo určení dle požadavku zákazníka   

Porucha přepravního automobilu 9 5 3 135 

Dopravní nehoda přepravního 
automobilu 

10 3 1 30 

Zpoždění doručení výrobku 5 7 3 105 

Nevhodné prostory pro doručení 
produktu 

5 6 3 90 

Chybná doručovací adresa 6 5 3 90 

Nezastižený zákazník v místě doručení 6 4 3 72 

Poškození výrobků při přepravě  8 5 4 160 

Nepřijetí výrobku zákazníkem v místě 
předání 

7 4 1 28 

Zjištění závad na výrobku zákazníkem 6 5 4 120 

Hodnota RPN by měla sloužit k seřazení vad procesu podle jednotlivých rizik. Jelikož 

výsledná hodnota RPN pro každé riziko může nabývat hodnot od 1 do 1000, je následně 

stanovena limitní hodnota RPN = 125, která je vypočtena jako součin středních hodnot 

tří užitých parametrů (5 * 5 * 5 = 125). Limitní hodnota RPN určuje nutnost provádění 

ošetření rizik. Identifikovaná rizika s hodnotou RPN vyšší než 125 jsou v tabulce 

výpočtu ukazatele RPN vyznačena červeně (viz Tab. 8, str. 89 - 91).  
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3.6 Doporučená protiopatření k minimalizaci rizik 

Celkem bylo v procesu identifikováno 56 rizik, z toho 19 rizik s hodnotou RPN > 125. 

Pro tato rizika s hodnotou limitní a vyšší se následně stanoví nápravná opatření. Každé 

riziko s hodnotou RPN > 125 bude po aplikaci protiopatření znovu ohodnoceno  

dle dané stupnice, čimž se získá hodnota nového RPN indexu (tzv. RPN 2) (viz Tab. 9, 

str. 92 - 94). 

Tab. 9: Výpočet ukazatele priority rizika (RPN) po aplikaci protiopatření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze 
procesu 

Riziko  
(způsob poruchy) 

RPN  
(1) 

Doporučená opatření S O D 
RPN  
(2) 

3 
Výpadek, porucha 
objednávkového systému 

378 

Zajištění bateriového záložního 
zdroje, popř. i duplicitního 
objednávkového systému  
(na který se v případě výpadku 
systém automaticky přepne). 

9 3 3 81 

1 Špatně provedená SEO 336 

Revize současného stavu, 
zajištění zkušenějšího 
analytika, provedení analýzy 
klíčových slov, lépe zvolit 
rozvržení webu, využít služeb 
copywrittera. 

8 3 3 72 

2 Nedoručený email 315 

Pravidelná kontrola nastavení 
firemních emailů a jejich filtrů, 
převedení pod Google  
na vlastní doméně. Správné 
nastavení e-mailového serveru 
a revize (ideálně proč emaily 
byly doručeny jinému 
adresátovi, nebo nebyly 
doručeny). 

7 4 3 84 

9 
Špatně provedené testy, 
zkoušky konstrukčních 
prvků 

288 

Stanovení jedné osoby  
ve výrobě zodpovědné  
za provádění a kontrolu 
zkoušek. 

6 5 3 90 

6 Špatná kvalita materiálu 225 

Realizace odběru od předních 
dodavatelů na trhu, pravidelná 
vizuální kontrola ihned  
po doručení, stanovení 
smluvních sankcí se stávajícími 
dodavateli.  

9 3 2 54 
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5 
Nedostupný materiál, 
nedostupné potřebné 
množství 

216 

Kontakty a komunikace s více 
dodavatelskými firmami  
na trhu, informovanost  
o průběžném stavu a vývoji 
materiálu na skladech 
dodavatelů, objednávka zásob 
na delší časové období (sezóna) 
s možností uskladnění  
u dodavatele. 

9 4 2 72 

1 
Nepřehlednost webových 
stránek společnosti 

210 

Zakoupení profesionální 
webové šablony, příprava nové 
struktury webu, testování  
na návštěvnících, A/B testy 
(několik testových variant), 
doplnění produktů do e-shopu. 

7 2 2 28 

3 
Neuložená, nedokončená 
objednávka 

210 

Nastavení sledování 
objednávek se zápisem 
postupných kroků i s detaily 
objednávek do Google 
Analytics. Ukládání kroků 
objednávky či košíku  
do databáze. 

7 2 2 28 

8 
Špatně svařená konstrukce 
výrobku 

210 

Zajištění sváření kompletní 
konstrukce pouze pravidelně 
proškolenými a zkušenými 
pracovníky dle denního plánu 
výroby a dle konzultací  
s vedoucím výroby, stanovení 
zodpovědné osoby za kontrolu 
kvality provedení. 

7 3 3 63 

8 Chybně svařený prvek 180 

Zajištění sváření konstrukčních 
prvků pouze pravidelně 
proškolenými a zkušenými 
pracovníky dle denního plánu 
výroby a po konzultaci  
s vedoucím výroby, stanovení 
zodpovědné osoby za kontrolu 
kvality provedení.  

6 3 3 54 

9 
Nedostatečné těsnění 
nádrží 

180 

Užití kvalitních strojů  
a materiálu pro sváření, 
provádění důkladných kontrol 
a zkoušek těsnosti výrobků, 
informování finálního 
zákazníka o správné manipulaci 
a užívání za účelem stálé 
těsnosti nádrží. 

9 2 3 54 
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8 Vadný materiál 175 

K výrobě produktů užívat 
pouze materiály  
od osvědčených dodavatelů, 
nastavení postupů při dodávce 
vadné série materiálu.  

7 3 3 63 

12 
Poškození výrobků  
při přepravě  

160 

Provádět vhodnější balení 
produktů pro přepravu 
(vhodný obalový materiál), 
pravidelné kontroly 
upevňujících prvků  
pro přepravu a kontroly 
prostředků pro přepravu 
produktů. 

8 3 2 48 

2 
Nedostupnost zákaznické 
linky 

147 
Pravidelná kontrola 
obsluhujícím pracovníkem. 

7 4 2 56 

12 
Porucha přepravního 
automobilu 

135 

Pravidelné kontroly řidičem, 
neopomíjení drobných poruch, 
částečná obnova vozového 
parku. 

9 3 2 54 

10 
Poškození výrobků  
(v důsledku nevhodného 
skladování a manipulace)  

128 

Důraz na vhodnou manipulaci  
s výrobkem mezi výrobní halou  
a skladovými prostory/ 
přípravou pro převoz, kontrola 
skladových prostor (zda jsou 
vhodné pro skladování 
produktů). 

8 2 2 32 

4 
Špatně založená 
objednávka pracovníkem 
společnosti 

126 

Opětovná kontrola 
zakládajícím pracovníkem, 
pravidelná revize vedoucím 
výroby.  

7 2 3 42 

6 
Opoždění dodávky 
materiálu 

126 

Stanovení smluvních sankcí  
se stávajícími dodavateli, 
pravidelná kontrola 
objednávek a komunikace  
s dodavatelem o stavu 
množství na skladu.   

7 3 2 42 

8 
Nevhodný materiál použitý  
na konkrétní výrobek 

125 

Pravidelná kontrola s denním 
plánem výroby, realizace  
po konzultaci s vedoucím 
výroby. 

5 3 3 45 

Po realizaci navržených protiopatření pro jednotlivá rizika a následném opětovném 

propočtu dle tří parametrů (S, O, D) se zjistí nová hodnota RPN indexu, která 
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nepřesahuje přijatelnou hodnotu rizika. Jelikož ve většině případů nelze žádné riziko 

zcela eliminovat, je nutné brát v potaz zbytkovou hodnotu každého rizika.  

Navržená protiopatření je vhodné aplikovat co nejdříve, aby byla zajištěna jejich 

účinnost. V každém kroku procesu je nutné znovu kontrolovat a monitorovat, zda se 

riziko nezačalo projevovat jiným způsobem nebo při aplikaci protiopatření nevzniklo 

nové riziko.  
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4 NÁVRH SYSTÉMU ŘÍZENÍ RIZIK VE SPOLEČNOSTI  

Tato část je věnována návrhu systémů řízení rizik ve vybraném podniku. Jelikož je 

společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. poměrně malá společnost (pouze 8 stálých 

zaměstnanců a brigádníci), není vhodné realizovat rozsáhlý systém řízení rizik, který  

by nebylo možné aplikovat v konkrétním podniku tohoto charakteru a velikosti. 

Propracovaný systém vyžaduje zkušenou, kvalifikovanou a profesionální osobu, která 

by zajistila nejen kompletní návrh, ale i implementaci systému. Takový návrh by  

ve výsledku pravděpodobně nebylo možné realizovat v analyzovaném podniku, a to 

především z důvodu nedostatku zaměstnanců, kteří by tuto činnost vykonávali. Každý 

současný pracovník ve společnosti zaujímá svůj post, se kterým souvisí konkrétní náplň 

práce, a není možné mu přiřadit rozsáhlé činnosti spojené s problematikou řízení rizik. 

Vedení PLASTIC BOX CZ, s.r.o. doposud nerealizovalo a ani se nepokusilo o aplikaci 

systému managementu rizik, protože manažeři podniku se riziky nezabývají 

systematicky, nesnaží se včas identifikovat příčiny a rizika eliminují až po jejich 

vzniku. 

Jako vhodné řešení se nabízí vypracování realizovatelného návrhu řízení rizik  

pro podnik PLASTIC BOX CZ, s.r.o., který by zčásti splňoval požadavky systému 

řízení rizik. Návrh by dále bylo vhodné používat jako manuál řízení rizik, jehož 

požadavky by se staly kritériem k úspěšnému průběhu celého procesu podniku a jeho 

fází.   

4.1 Manuál řízeni rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

Navrhovaný manuál řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. slouží jako 

jednotná příručka pro zvládání krizových situací, eliminaci již vzniklých rizik, jejich 

monitorování a především pro detekci či odhalování doposud nezjištěných rizik 

v podniku. Předpokladem pro úspěšné fungování celého procesu a jeho jednotlivých 

fází je striktní dodržování postupů pro řízení rizik v navrhovaném manuálu, a především 

pozitivní přístup všech pracovníků podniku k systému řízení rizik. Podstatou manuálu je 

analyzovat aktuální nebo budoucí rizika a následnou aplikací vhodných protiopatření 

snižovat pravděpodobnost a závažnost nežádoucích důsledků možných rizik. Součástí 



97 

 

jsou jednoznačné postupy s přidělenými pravomocemi i odpovědnostmi jednotlivých 

pracovníků. Kompletní manuál je sestaven na základě zjištěných a existujících rizik 

konkrétního podniku, stanovuje hlavní vlastnosti řízení rizik a doplňuje, jak by měl 

každý pracovník společnosti k rizikům přistupovat. Cílem není tvorba normy nebo 

standardu, účelem navrhovaného manuálu je aplikace vhodných přístupů a doporučení, 

které jsou pro fungování procesů v podniku prospěšné. Smyslem celého dokumentu je 

snížení pravděpodobnosti a dopadu rizik a současně nepříznivých událostí.  

Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. dle navrhovaných doporučení 

zahrnuje následující dílčí procesy (viz Obr. 11, str. 97): 

1. vymezení procesu a identifikace rizik; 

2. analýza a vyhodnocení rizik; 

3. návrh interních kontrol; 

4. implementace interních kontrol; 

5. monitorování a přezkoumávání rizik. 

 

Obr. 11: Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 44) 
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Celý proces řízení rizik v podniku zahrnuje neustálou komunikaci a pravidelné 

konzultace mezi vedením podniku a jednotlivými pracovníky. Komunikace  

a konzultace představují velmi podstatné prvky daného procesu řízení rizik konkrétního 

podniku.  

4.1.1 Vymezení procesu a identifikace rizik 

Prvním krokem řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. je vymezení 

základního procesu a jeho dílčích fází, které pravidelně probíhají v podniku.  

Dle doporučení je vhodné zahrnout všechny dílčí fáze procesu od prvotního 

vyhledávání produktu zákazníkem na webových stránkách podniku, až po expedici 

výrobku na místo určení. Tento krok je úkolem vedení společnosti, které vymezí celý 

proces a jeho dílčí fáze na základě konzultace s jednotlivými pracovníky z výrobní, 

marketingové, obchodní oblasti i oblasti logistického zabezpečení. Je nutné zahrnout 

nejen vnitřní, ale také vnější prostředí organizace, které může významně ovlivnit 

fungování celého podniku. Po sestavení celého procesu, který pravidelně probíhá 

v podniku, a vymezení jeho dílčích fází se přistupuje k identifikaci rizik vymezených 

částí procesu.  

Podstatou identifikace rizik je vyhledávání a stanovení možných rizik, která mohou 

vzniknout v jakékoliv definované fázi procesu a v jakémkoliv oddělení podniku,  

resp. v souvislosti s běžnými činnostmi podniku. Rizika jsou vymezena na základě 

konzultací se všemi pracovníky společnosti, kteří mohou přispět k jejich identifikaci. 

Jelikož vedení společnosti pravděpodobně nedokáže přesně specifikovat rizika plynoucí 

z výrobní části, je důležité identifikovat tato rizika na základě konzultace  

i s manuálními pracovníky. Stejně jako vymezení procesu probíhá za účasti všech 

pracovníků, tak i identifikace těchto rizik probíhá dle doporučení pravidelně jednou  

za čtyři měsíce na poradě celého podniku, které se pokud možno zúčastní všichni 

pracovníci. Z důvodu charakteristiky činností konkrétního podniku postačí tato setkání 

za účelem identifikace rizik provádět kvartálně. Důraz ovšem musí být kladen  

na přítomnost všech pracovníků a komunikaci, aby bylo zajištěno identifikování všech 

možných rizik. Každý pracovník by měl dostat příležitost k vyjádření, jakýkoliv názor 

totiž může přispět k identifikaci doposud opomíjených rizik a zároveň rozvíjet 

konzultace ostatních za účelem identifikování a definování dalších rizik. Odpovědnost 
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za vymezení procesu, který probíhá v podniku, a následnou identifikaci rizik jeho 

dílčích fází nese vedení podniku. Vymezení podnikového procesu a jeho fází lze 

jednoduše zaznamenat do tabulkového procesoru Microsoft Excel. Jednotlivá 

identifikovaná rizika budou uvedena v přehledné tabulce, popř. pomocí programu 

spreadsheet v Google Apps tak, aby byl dokument dostupný k nahlédnutí všem 

pracovníkům po přihlášení ke svému současnému účtu z libovolného zařízení. Tabulky 

s potřebnými informacemi může vytvářet asistentka jednatele jednou za čtyři měsíce  

po zmíněné poradě.  

4.1.2 Analýza a vyhodnocení rizik 

Analýza a vyhodnocení rizik zahrnuje v první části nejprve analýzu důsledků a následně 

také analýzu příčin zjištěných rizik jednotlivých fází vymezeného procesu. Základem je 

zjištění důsledků, které mohou nastat v případě, že identifikované riziko opravdu 

vznikne. Současně je zapotřebí zjistit také příčiny jednotlivých rizik. Zjištěné důsledky 

a příčiny identifikovaných rizik se zaznamenají do dalších dvou sloupců vytvořené 

tabulky. Zaznamenávání důsledků a příčin opět provádí asistentka jednatele v průběhu 

kvartální porady a upravuje po skončení této porady dle případných připomínek 

k doplnění.  

Druhá část představuje vyhodnocení identifikovaných rizik. Doposud má v tabulce 

každé identifikované riziko svůj řádek, na kterém jsou uvedeny možné důsledky  

a příčiny. Dále je zapotřebí přiřadit do tabulky další tři sloupce, které vyjadřují 

závažnost, výskyt a detekci individuálních rizik. Podstatou je, aby si každý hodnotící 

člen uvědomil, že sloupec závažnosti představuje význam důsledku daného rizika. 

Podle toho pak přiřadí hodnotu na stupnici od 1 do 10, přičemž hodnota 1 představuje 

téměř zanedbatelný dopad a hodnota 10 vyjadřuje kritický dopad. Výskyt vyjadřuje 

pravděpodobnost, že riziko opravdu vznikne (hodnota 10 představuje největší 

pravděpodobnost a naopak hodnota 1 vyjadřuje velmi malou pravděpodobnost vzniku). 

Sloupec detekce definuje svým hodnocením možnost odhalení. Hodnocení 10 znamená, 

že riziko nelze žádnými dosavadními postupy odhalit, naopak hodnota 1 vyjadřuje 

téměř jisté odhalení. Bodové hodnocení je nutné všem hodnotitelům řádně vysvětlit,  

aby nedocházelo ke zkresleným výsledkům z důvodu nepochopení hodnotících stupnic 

těchto tří parametrů. (Po úspěšné prvotní aplikaci tohoto hodnocení je možné stanovit 
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jednotně definované stupnice tří parametrů a pro každou hodnotu jednotlivých 

parametrů vymezit slovní vyjádření. K tomuto kroku je ale vhodné přistoupit až  

po úspěšné implementaci prvotní zjednodušené verze). Poslední sloupec tabulky tvoří 

buňka, která představuje výpočet míry rizika. Výpočet se provádí součinem tří 

zmíněných parametrů, v tabulkovém procesoru Microsoft Excel lze využít konkrétně 

funkce součinu a nastavit výpočet míry rizika ihned po zadání hodnocení jednotlivých 

parametrů. Konkrétní návrh dokumentu, tabulky pro hodnocení rizik je uveden v příloze 

této práce.  

Pro hodnocení rizik se doporučuje sestavit tým hodnotitelů. V tomto podniku je vhodné 

vybrat členy hodnotitelského týmu z pracovníků jednotlivých oddělení, tzn., že 

z každého oddělení podniku jsou vybráni pracovníci, jejichž úkolem bude hodnocení 

jednotlivých rizik. Hodnocení bude prováděno opět po pravidelné kvartální poradě, 

vybraní členové hodnotitelského týmu vypracují své subjektivní hodnocení a odešlou 

asistence jednatele, která doručené výsledky dále zpracuje a předá vedení podniku. 

Zpravidla je vhodné sumarizovat hodnocení maximálně do dvou týdnů od zaznamenání 

identifikovaných rizik. Vedení podniku těmito výsledky získá přehled o subjektivním 

hodnocení identifikovaných rizik, dokáže rozeznat, která rizika jsou pracovníky 

považována za nejzávažnější dle nejvyšších výsledných hodnot míry rizika.  

4.1.3 Návrh a implementace interních kontrol 

Pro každé identifikované riziko je vhodné opět po konzultaci se všemi zainteresovanými 

vypracovat nápravná opatření. Výběr protiopatření je v kompetenci vedení podniku, 

přestože se na návrzích podílí všichni pracovníci. Vedení PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

musí rozhodnout, zda jsou navrhovaná protiopatření reálná, zda opravdu zabezpečí 

eliminaci identifikovaných rizik a především zda jsou pro podnik finančně přijatelná.  

Pokud se přistoupí k realizaci navržených protiopatření, je zapotřebí monitorovat jejich 

působení pomocí interních kontrol. Jelikož jsou jednotlivá protiopatření odlišného 

charakteru a jejich kontroly je nutné implementovat odlišně, je nutné pro každé 

protiopatření navrhnout jiný způsob a četnost kontroly, popř. osobu odpovědnou  

za provádění kontroly. V tomto kroku je opět velmi důležitá komunikace a konzultace 

s jednotlivými pracovníky. Už jen z důvodu psychologického efektu, kdy pracovník, 

který se podílí na tvorbě návrhu, je pak ochotnější tento návrh implementovat  
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a realizovat. Každou navrženou interní kontrolu je nutné předem specifikovat, upřesnit 

jakým způsobem se bude kontrolovat a stanovit jakým způsobem budou podávány 

zprávy o kontrolách. Interní kontroly musí být prováděny systematicky, jedině tak lze 

zabezpečit bezproblémový chod řízení rizik.  

Pro vysvětlení je dále uveden příklad z reálné praxe. Pokud je častým problémem 

(rizikem pro podnik) nedoručený email od zákazníka, může vedení podniku přistoupit 

ke kroku protiopatření, které spočívá v pravidelné kontrole nastavení firemních emailů  

a jejich filtrů s převedením pod Google na vlastní doméně. Realizaci provádí externí 

specialista na informační technologie, následnou pravidelnou kontrolu tohoto 

protiopatření bude provádět asistentka jednatele, která má na starosti správu emailů 

podniku. Jednou denně může provést kontrolu doručení emailu z jiné adresy  

(popř. možnost nastavení automatického odesílání emailů).  

Dalším příkladem může být identifikace rizika v podobě nedostupného materiálu nebo 

nedostatečného množství potřebných zdrojů. Vhodným protiopatřením může být 

informovanost o průběžném stavu a vývoji na skladech dodavatelů, popř. objednávka 

zásob na delší časové období (sezóna) s možností uskladnění materiálu u dodavatele. 

Kontrolou může být pravidelná informovanost o stavu množství zbývajícího materiálu  

u dodavatele, tzn., že vedoucí výroby kontaktuje dodavatele (jednou měsíčně)  

a informuje se o průběžném stavu, popř. doobjedná další potřebné množství  

pro následující měsíce.  

Podobným způsobem lze systematicky vypracovat návrh a následnou implementaci 

interních kontrol pro každé riziko. Na celém procesu se podílí zainteresovaní pracovníci 

a vedení podniku, které ve výsledku rozhodne a stanoví na základě konzultací vhodné 

kontroly, které jsou přijatelné a proveditelné pro jednotlivé pracovníky.  

4.1.4 Monitorování a přezkoumávání rizik 

Pro úspěšnou implementaci řízení rizik do podniku je nutné, aby si všechny 

zainteresované strany uvědomily, že jde o neustále se opakující proces, který nikdy 

nekončí. Aby se zabezpečila aktuálnost plánu řízení rizik, je zapotřebí jej pravidelně 

aktualizovat na základě posouzení současného stavu. Monitorování a přezkoumávání 

rizik probíhá v souvislosti s denní činností každého pracovníka. Jednoduše každý 

pracovník na svém oddělení sleduje již identifikovaná rizika, která souvisí s jeho 
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pravidelnými činnostmi. Současně se zaměřuje na vznik dalších potencionálních rizik. 

Osoby odpovědné za implementované kontroly pravidelně zaznamenávají průběh těchto 

kontrol a působení aplikovaných protiopatření. Zaznamenávání může probíhat pomocí 

sdílených podnikových dokumentů, opět v tabulkovém procesoru. Na následující 

kvartální poradě se zjištěné skutečnosti sdělí ostatním pracovníkům a především vedení 

společnosti. Dle nových informací je pak opět sestavena, popř. upravena tabulka 

s identifikovanými riziky. Další postup je opět stanoven dle rozhodnutí vedení podniku. 

4.1.5 Komunikace a konzultace 

Jak již bylo zmíněno, komunikace a konzultace tvoří základ pro úspěšné řízení rizik. 

V podstatě jde o dialog se zúčastněnými stranami. Měl by být kladen důraz  

na obousměrnou komunikaci mezi všemi pracovníky společnosti. Na procesu řízení 

rizik by se měli podílet i manuální pracovníci podniku, protože např. rizika plynoucí 

z výrobní části jsou často opomíjena, ale mohou přinášet nejzávažnější rizika pro celý 

podnik. Účelem komunikace je zabezpečení včasných informací o rizicích podniku, 

sjednocení názorů na jednotlivá rizika, podpora spolupráce mezi jednotlivými 

pracovníky a minimalizace množství opomíjených rizik.  

4.1.6 Definování kompetencí a odpovědností pracovníků 

Aby celý proces řízení rizik fungoval správně a svým působením přispíval k eliminaci  

a identifikaci všech možných rizik, je zapotřebí již zpočátku vymezit jednotlivé 

kompetence a odpovědnosti všech zainteresovaných pracovníků. V každé části procesu 

jsou podrobně rozepsány veškeré nutné kroky, které musí jednotliví pracovníci 

dodržovat. Pro přehlednost jsou následně znovu vymezeny úkoly, které má každá 

osoba, nebo oddělení v podniku ve svých kompetencích. 

Vedení podniku 

Úkolem vedení podniku je v prvé řadě rozhodnutí o realizaci a postupné implementaci 

systému řízení rizik. Součástí je i vhodná motivace všech pracovníků a zdůvodnění 

tohoto rozhodnutí. Podstatou je informovat všechny pracovníky podniku, podněcovat je 

k účasti na tomto procesu a vysvětlit, že je zapotřebí, aby se řízení rizik stalo nedílnou 

součástí jejich každodenních činností. Dalším krokem je vymezení procesu, který 

v podniku pravidelně probíhá, a stanovení jeho dílčích fází. Tento krok je prováděn  
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za účasti všech pracovníků tak, aby nedošlo k opomíjení kterékoliv části procesu. Dále 

vedení podniku vybere osoby, které jmenuje jako členy hodnotícího týmu.  

Po hodnocení identifikovaných rizik vedení podniku vymezí tu část rizik, kterou 

považuje dle hodnocení za nejzávažnější. Dle následných konzultací s pracovníky z těch 

oblastí, kde byla identifikována nejzávažnější rizika, stanoví nápravná opatření.  

Po jejich realizaci dochází k návrhu a implementaci kontrol, které pravidelně provádí 

opět vedením zvolený odpovědný pracovník konkrétního oddělení, kterého se 

realizované opatření týká. Vedení podniku je stěžejní článek, který musí mít přehled  

o veškerém dění, jež se týká procesu řízení rizik. Zejména zpočátku je zapotřebí 

pracovníky motivovat a vysvětlovat jakým způsobem mají provádět své činnosti 

související s procesem.   

Jednotliví pracovníci podniku 

Každý pracovník musí být obeznámen se zaváděním procesu řízení rizik v podniku. 

Jeho povinností je účast na kvartálních poradách, kde má možnost vznést veškeré 

podněty a navrhovat možná řešení. Účastní se také stanovení procesu podniku, 

vyjmenovává veškeré činnosti, které provádí na svém oddělení a které mohou být svým 

způsobem pro podnik rizikové. Pracovníci, kteří jsou jmenovaní jako členové 

hodnotícího týmu, musí své subjektivní hodnocení vypracovat a do předem stanoveného 

termínu odeslat asistentce jednatele. Po identifikaci rizik je rozhodnuto, zda je konkrétní 

pracovník pověřen pravidelnou interní kontrolou a monitorováním identifikovaných 

rizik. Tyto kontroly realizuje dle předem dohodnutého harmonogramu a zaznamenává 

do tabulkového procesoru, popř. dále zveřejňuje na kvartální poradě.  

Asistentka jednatele 

Pozice asistentky jednatele je v podniku vnímána jako post jakéhokoliv jiného 

pracovníka, tzn., že plní úkoly charakterizované v předchozí části. Asistentka jednatele 

může sama vznášet návrhy pro vymezení procesu, jeho fází a identifikaci rizik. Navíc je 

pověřena tvorbou a zpracováním dokumentu (tabulky) pro hodnocení rizik podniku. 

Současně zaznamenává důsledky a příčiny jednotlivých rizik, které byly vymezeny  

na kvartální poradě. Dokument pro hodnocení rozesílá členům hodnotícího týmu  

a následně doručené výsledky zpracovává a předává vedení.  
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Vedoucí oddělení 

Vedoucí jednotlivých oddělení (obchodní, marketingové, výrobní a oddělení logistiky) 

jsou zpravidla pověřeni prováděním interních kontrol. Zřídkakdy jsou realizací interní 

kontroly pověřeni manuální pracovníci. To je způsobeno především tím, že v každém 

oddělení (vyjma výroby) je pouze jedna osoba, jelikož je počet zaměstnanců podniku 

velmi nízký a v současné době není nutné tento počet zvyšovat. Více pracovníků je tedy 

pouze ve výrobním oddělení, které je řízeno vedoucím výroby. Z toho vyplývá,  

že interní kontrolu může provádět vždy pouze vedoucí oddělení nebo výjimečně 

pověřený manuální pracovník ve výrobě. Pracovník pověřený interní kontrolou 

zaznamenává průběh kontrol do předem připraveného dokumentu a později informuje 

ostatní na zmíněné kvartální poradě.  

Přestože navržený systém řízení rizik spadá převážně do kompetencí vedení podniku, 

zahrnuté aktivity je nutné provádět za účasti všech pracovníků. Jde o systematický  

a logický postup, který zabezpečí minimalizaci všech současných i potencionálních 

rizik, popř. maximalizaci zisků podniku. Identifikovaná rizika je možné následně 

rozčlenit dle výsledků hodnocení míry rizik na běžná, významná a kritická. Dále musí 

vedení rozhodnout, zda by pro podnik bylo vhodné zvládání rizik dle SMR v podobě: 

redukce rizika, podstoupení rizika, vyhnutí se riziku nebo jeho transfer. Stejně tak výběr 

a aplikace protiopatření je jednoznačně v kompetencích vedení. Podstatou je 

uvědomění, že řízení rizik je součástí moderního řízení každého podniku. Jedná se  

o proces, který je nutné implementovat takovým způsobem, aby fungoval dle 

požadavků výkonného vedení, a aby všichni pracovníci podniku byli přesvědčeni o jeho 

nutnosti a realizaci. Pro správné fungování navrhovaného systému je nutný pozitivní 

přístup všech zainteresovaných stran. 

 



105 

 

ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zpracování analýzy rizik vybraného procesu 

s aplikovatelnými výstupy v konkrétním podniku, které povedou k eliminaci jeho 

současných i potencionálních rizik do budoucna.  

V první části práce byla daná problematika řízení rizik rozebrána z teoretického 

hlediska. Důležité pojmy a postupy, vyplývající z teoretické oblasti, byly následně 

použity v dalších částech práce. Součástí teoretické části je i vymezení analýzy rizik  

a metod, které slouží pro analýzu, stanovení a snižování rizik. Pro úspěšnou analýzu 

rizik vybraného procesu bylo nutné vymezit i analýzu prostředí, která zahrnuje 

identifikaci vnějšího, vnitřního a oborového okolí podniku.  

V analytické části byla provedena analýza současného stavu vybraného podniku 

PLASTIC BOX CZ, s.r.o., který se zabývá výrobou plastových výrobků, zejména 

nádrží z polypropylenu. Analýza byla provedena na základě poznatků vymezených 

v teoretické části. Nejprve byly zmíněny základní údaje o podniku, charakteristika jeho 

činností, profil společnosti, organizační struktura a historie. Dále se identifikovalo 

prostředí, ve kterém se podnik nachází. Vnější prostředí bylo analyzováno pomocí 

analýzy SLEPTE, poté byla provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil  

a model 7S pro interní analýzu podniku. Na základě těchto analýz se sestavuje SWOT 

analýza podniku, která vystihuje nejpodstatnější prvky analýzy současného stavu 

podnikatelského sektoru, ve kterém vybraný podnik realizuje své činnosti. Shrnutí 

analýzy prostředí podniku zahrnuje identifikaci rizik z vypracovaných dílčích analýz. 

Následně byla v analytické části provedena analýza rizik za použití metody FMEA 

aplikované na vybraný proces, který v podniku pravidelně probíhá. Podklady  

pro analýzu současného stavu i FMEA analýzu tvořily dosavadní výsledky společnosti  

a rozhovory poskytnuté vedoucími pracovníky podniku. Charakterizovaný proces 

podniku byl rozdělen na 12 na sebe navazujících fází, které začínají prvotním 

vyhledáváním produktů zákazníkem a končí expedicí výrobku na místo určení  

dle požadavku zákazníka. Následně byly provedeny analýzy důsledků a příčin 

zjištěných rizik jednotlivých fází procesu, na základě kterých byla zjištěná rizika 

hodnocena dle ukazatele priority rizik.  
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V procesu bylo identifikováno celkem 56 rizik, poté byla stanovena limitní hodnota 

RPN = 125, vypočtená jakou součin středních hodnot tří užitých parametrů (závažnost, 

výskyt, detekce). Celkem 19 identifikovaných rizik mělo hodnotu RPN vyšší než 125, 

proto byla pro tato rizika vypracována doporučená protiopatření k jejich eliminaci. 

Každé riziko bylo po aplikaci protiopatření znovu ohodnoceno dle dané stupnice, čímž 

se zjistila nová hodnota RPN indexu, která nepřesahuje přijatelnou hodnotu rizika.  

V návrhové části práce je pro společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o. vypracován návrh 

systému řízení rizik. Jelikož vedení podniku doposud nerealizovalo a ani se nepokusilo 

o aplikaci systému managementu rizik, byl vypracován návrh manuálu řízení rizik, 

který je možné aplikovat i s ohledem na velmi nízký počet stávajících pracovníků  

a charakter činností daného podniku. Navrhovaný manuál řízení rizik může sloužit jako 

jednotná příručka pro zvládání krizových situací, eliminaci již vzniklých rizik, jejich 

monitorování a zároveň napomáhá k odhalování doposud nezjištěných rizik. Podstatou 

je analýza současných nebo potencionálních budoucích rizik, kterým lze aplikací 

vhodných protiopatření snížit pravděpodobnost a závažnost jejich nežádoucích 

důsledků. V navrženém manuálu jsou vymezeny jednoznačné postupy se stanovenými 

pravomocemi a odpovědnostmi jednotlivých pracovníků. Řízení rizik dle navrhovaných 

doporučení zahrnuje 5 dílčích procesů, kterými jsou: vymezení procesu a identifikace 

rizik, analýza a vyhodnocení rizik, návrh interních kontrol, implementace interních 

kontrol, monitorování a přezkoumávání rizik. V celém procesu řízení rizik v konkrétním 

podniku je kladen důraz na neustálou komunikaci a pravidelné konzultace. Smyslem 

celého dokumentu je snížení pravděpodobnosti a dopadu rizik, které podnik ohrožují.  

Podobně jako při zavádění jakéhokoliv nového systému do podniku, je i v případě 

aplikace navrhovaného manuálu nutný pozitivní přístup všech pracovníků  

a zainteresovaných stran v podniku. Jedině tímto způsobem bude proces řízení rizik 

fungovat dle požadavků výkonného vedení a bude zabezpečen bezproblémový chod 

podniku i do dalších let. Každé podnikání je spojeno s permanentním výskytem různých 

rizik, která mohou vyjadřovat zdroj závažných hrozeb pro podnik, pro jeho 

zaměstnance, výsledky, zákazníky, partnery, ale mnohdy i pro životní prostředí. Z toho 

důvodu musí být činnosti managementu založeny na faktu, že řízení podniků a jejich 

procesů vyjadřuje svou podstatou neustálé předcházení rizikovým situacím.  
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