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Abstrakt 

Dizertační práce se zaměřuje na finanční dopady rizik ve stavebnictví, protože je to 

jeden ze způsobů, jak lze riziko vyjádřit a také sledovat, což umožňuje jejich 

efektivní řízení. Na základě teoretických východisek a zvolené metodologie je 

provedena analýza stavebního trhu České republiky v širších souvislostech a jsou zde 

identifikovány možné zdroje vnějších rizik, které jsou dále zpracovány a popsány.  

Cílem dizertační práce je nalezení hlavních rizik a posouzení jejich finančních 

dopadů, které ohrožují společnosti v odvětví stavebnictví, jenž je velmi specifickým 

místem pro podnikání. Tato rizika budou sestavena do katalogu rizik, pomocí kterého 

je možné řídit dopady jednotlivých rizik v oblasti stavebnictví. Pro další práci 

s identifikovanými riziky jsou vybrány dvě konkrétní společnosti, které poskytly 

svoje data (finanční výkazy, stavy jednotlivých účtů, počty zakázek, jejich objem  

a druh, informace o zaměstnancích, atd.) a také klíčové ukazatele, které využívají.  

Výsledkem práce je analýza stavebnictví a sestavení katalogu rizik. V práci je jasně 

definován postup sestavení katalogu, který pak mohou využít společnosti, pohybující 

se na stavebním trhu vzhledem k opakujícím se činnostem a rizikům, která je 

provázejí. V tomto katalogu jsou jednotlivá rizika seřazena dle kategorií, je stanovena 

pravděpodobnost, se kterou se mohou vyskytnout, je stanoven finanční dopad pro 

společnost a je uvedeno, jakým způsobem lze riziko řídit, tedy způsoby jeho snížení, 

případně eliminace, a také náklady, které je nutné vynaložit. Tyto náklady je nutné 

vnímat ve smyslu finančního dopadu tak, aby nedocházelo k zajištění rizik, která by 

neměla tak vysoký finanční dopad.  
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Abstract 

The present dissertation studies financial impacts of risks in the construction industry, 

providing one of possible ways of the risks expression and monitoring, through which 

they can be efficiently managed. Theoretical assumptions and selected methodology 

provided basis for an overall analysis of the Czech Republic construction market, 

identifying possible external risks sources including their processing and description.  

The present dissertation aims at finding major risks and assessing their financial 

impacts that pose threats to companies active in the construction sector, indeed  

a specific sector for doing business. These risks have been compiled in a Risk 

Catalogue intended as a guide for selected risks management. To elaborate on the 

risks identified, two specific companies have were selected, having provided their 

data (financial reports, accounts statements, number of projects contracted including 

their volume and type, personnel information, etc.), as well as key indicators they 

have been using.  

The dissertation outcome presents construction sector analysis and Risk Register 

compilation. The work clearly defines the procedure of the Register compilation, 

possibly to be used by construction companies with respect to recurrent activities and 

the risks involved. The Catalogue sorts risks in categories and defines their possible 

occurrence as well as their financial impact on the company. Furthermore, it presents 

their possible management, i.e. how they can be minimized or even eliminated, as 

well as necessary costs involved. Indeed, the costs have to be considered in the sense 

of financial impacts so that it does not result in covering risks with rather low 

financial impact.  
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Financial impact of risks, risk management, construction industry, risk register, risk 

identification. 
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ÚVOD 
Riziko je součástí činností každého subjektu, který se pohybuje v tržní 

ekonomice. Je velmi důležité snažit se poznat všechna rizika, která ovlivňují chování 

a fungování společnosti. Hledání rizik jakožto zdrojů potenciálních selhání je součástí 

managementu respektive risk managementu. Risk management by v sobě měl 

obsahovat veškeré vztahy a vazby ve společnosti a pomocí řízení rizik a jejich 

dopadů by mělo být pro společnost snazší udržet si pozici na trhu a získat například  

i konkurenční výhodu, či zůstat minimálně konkurenceschopná. 

Současné výzkumy prokazují, že zavedení řízení rizik v rámci společnosti vede 

také ke zvýšení hodnoty společnosti, což by mělo být nedílnou součástí její strategie. 

Pokud budou včas identifikována rizika a nedojde k neočekávaným ztrátám, tak bude 

společnost i navenek působit věrohodněji. Pokud i přesto dojde ke ztrátě, měla by mít 

společnost na základě využití řízení rizik dostatek prostředků nutných k zajištění 

provozu a k návratu na současnou úroveň. 

Pro správné nastavení procesu řízení rizik je nutné znát prostředí, ve kterém se 

společnost pohybuje. Toto prostředí může být zdrojem vnějších rizik, ale samozřejmě  

i fungování společnosti samotné je zdrojem vnitřních rizik. Je nutné mít stanoveny 

ukazatele, které by měly být v pravidelných časových intervalech sledovány, tak aby 

byl případný výkyv zaznamenán a mohlo dojít ke včasné reakci ze strany 

managementu. 

Následující práce se zaměřuje na odvětví stavebnictví, které je velmi specifické 

jak množstvím subjektů, tak podmínkami, které jej ovlivňují. Tento trh je podroben 

analýze z pohledu makroukazatelů, které jsou zveřejňovány v rámci šetření Českého 

statistického úřadu. Z výsledků analýzy je patrné, že odvětví stavebnictví zaujímá 

důležitou roli v rámci tvorby hrubého domácího produktu.  

Z pohledu společností je možné nalézt rizika na základě výsledků analýzy 

vnějšího okolí, jako je například vliv stavební produkce na vývoj finančních 

ukazatelů. Tento vztah mezi ukazateli je v některých případech ovlivněn  

ve sledovaném období hospodářkou krizí, což bylo také jednou z ověřovaných 

výzkumných otázek. Na základě výsledků je potom možné usuzovat o vzniku rizika, 

které ovlivní společnost, způsobí nárůst nákladů a promítne se do tvorby zisku  

a hodnoty podniku. Po vyhodnocení těchto rizikových faktorů lze vytvořit katalog 

rizik, který slouží společnostem k lepšímu řízení rizik a předcházení vzniku krize. 
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1. RIZIKO A JEHO ŘÍZENÍ 
1.1 Definice rizika 

Každý z autorů má svůj pohled na tento pojem, definice rizika dle Roweho (1977) 

je následující: Možnost nechtěných negativních následků události, nebo činnosti. Fotr 

a Hnilica (2009) definovali riziko následovně: Riziko je pravděpodobnost či možnost 

vzniku ztráty; možnost výskytu událostí, které ohrozí nebo zabrání dosažení cílů; 

nebezpečí negativních odchylek od stanovených cílů. 

Riziko lze definovat jako pravděpodobnost, že výsledek z procesu nebude 

splňovat očekávání (Knechel, 2002). Tichý (2006) definuje riziko jako 

pravděpodobnou hodnotu ztráty, která vzniká osobě vystavené nebezpečí realizací 

scénáře nebezpečí, vyjádřená v měnových či jiných jednotkách. 

Společným rysem definic rizika je odchylka od plánovaného výsledku, která 

nastane s určitou pravděpodobností. V práci bude podnikatelské riziko chápáno 

alternativně, jak je uvedeno v publikaci (Valach, 2001), kde je podnikatelské riziko 

chápáno jako negativní odklon. 

1.2 Finanční dopady rizik 

1.2.1. Řízení rizik v podniku 

Ohrožení společnosti je ovlivněno řadou faktorů, počínaje nebezpečím 

způsobeným životním prostředím a tržní volatilitou a konče provozními poruchami  

a strategickými riziky, jako měnící se poptávka, vliv konkurence, technologické 

změny, atd. (Miller, 1998). Strategické reakce společnosti jsou nezbytné pro efektivní 

výsledky řízení rizik, jelikož strategická rizika představují jedny z nejvýznamnějších 

vlivů, které působí na společnost (Slywotzky a Drzik, 2005). To znamená, že řízení 

rizik by mělo nejen sloužit k omezení zpomalení ztráty, ale také k identifikaci  

a rozvoji (Slywotzky, 2007). 

Řízení rizik je proces, při kterém se subjekt snaží, aby se vlivem řízení zabránilo 

působení stávajících i budoucích faktorů a dále dochází k návrhům řešení, která 

pomáhají eliminovat vliv nežádoucích účinků, a naopak umožňují efektivní využití 

příležitosti. Prvním nejdůležitějším krokem při analýze rizik je identifikace možných 

rizik. Tato část analýzy rizik je nejvíce konstruktivní a informativní část celého 

procesu (Vose, 2008). 

Podle Garlicka (2007) je proces řízení rizik systémová aplikace politiky řízení, 

procedur a praktik určených ke komunikaci, identifikaci, analýze, posouzení, 

omezování, monitorování a kontrolování rizik. Smith a Merritt (2002) definují řízení 

rizik jako strukturovaný přístup pro identifikaci, hodnocení a stanovení priorit rizik  

s následným plánováním zdrojů k minimalizaci, monitorování a kontrolování 

pravděpodobnosti a dopadu nežádoucích účinků. Tato definice shrnuje i předchozí 

přístupy k řízení rizik a je možné ji proto prakticky využít při řízení finančních 

dopadů rizik v dizertační práci. 

Činnosti z oblasti řízení rizik obvykle nejsou koncipovány jako nedílná součást 

strategického řízení, ale jsou stále častěji vnímány jako specifické činnosti usilující  

o zavedení tlumících sil, které mohou pohltit ekonomické šoky, nebo umožnit včasné 

odhalení a zavedení kontrolních mechanismů bez vzniku extrémní ztráty (Culp, 2002; 

Merton, 1995; Meulbroeck, 2002). 



7 
 

Cílem řízení rizik není obvykle pouze eliminace rizik, ale také minimalizace 

ztráty, která vznikne, pokud k nim dojde. Řízení rizik se používá k dosažení cílů 

strategie a plánování. Jedná se tedy o systematický přístup k minimalizaci dopadů 

rizik (Hilson a Simon, 2007). 

Řízení rizik ve společnosti, dále jen ERM (Enterprise risk management), je řízení 

procesů, které vyžadují po managementu společnosti, aby identifikoval aktiva pro 

kolektivní rizika, která ovlivňují hodnotu podniku, a aplikoval celopodnikovou 

strategii pro řízení těchto rizik s cílem vytvořit účinnou strategii řízení rizik 

(Meulbroek, 2002). 

Podle Nocca a Stulze (2006) je ERM proces, který identifikuje, vyhodnocuje  

a řídí jednotlivá rizika (např. měnové riziko, úrokové riziko, reputační riziko, riziko 

právní, atd.), v rámci koordinovaného a strategického rámce. Z čehož jasně vyplývá 

zařazení ERM  ve strategickém řízení společnosti. 

Řízení rizik může mít vliv na podnik jako takový a na jeho hodnotu. V roce 1984 

přichází Stulz s teorií o hodnotě, kterou vytváří řízení rizik ve společnosti. Řízení 

finančních rizik může také působit pozitivně na hodnotu podniku, a to například 

pomocí zvýšení kapacity podnikového dluhu přes stabilizaci příjmů podniku (Ross, 

1997; Graham a Rogers, 2002). Z toho plyne, že je smysluplné zabývat se řízením 

takových rizik, která mohou ovlivnit hodnotu podniku. 

Pagach a Warr (2011) zkoumali charakteristiky firem, které začlenily ERM do svého 

systému a zjistili, že podniky využívají ERM spíše pro přímý ekonomický přínos než 

jen kvůli tomu, aby vyhověli regulačním tlakům. Wade, Hoyt a Liebenberg (2011) 

ověřili také pozitivní vztah mezi užíváním ERM a hodnotou podniku a odhadují 

prémii ERM ve výši zhruba 20 %, což je zároveň statisticky i ekonomicky významné. 

V dalších publikacích je uvedeno, že implementace systému ERM do podniku vede 

k zvýšení výkonnosti, například pomocí věrohodnějších informací při zavedení ERM 

v podniku (viz např. (Barton a další, 2002; Lam, 2003; Hoyt a Liebenberg, 2009). 

Nelze opomenout také vliv rizika na finanční situaci podniku. Výchozím bodem 

je kvalita vrcholového řízení, jejímž prostřednictvím lze rizika ovlivňovat. Hodnota 

podniku je dána očekávanými budoucími příjmy, ať už na úrovni vlastníků, nebo na 

úrovni všech investorů do podniku, převedenými na jejich současnou hodnotu.  

Riziko je chápáno jako důsledek nejednoznačnosti budoucího vývoje výnosů 

hospodářské činnosti. Mírou rizika je velikost rozptylu očekávaných výnosů, 

respektive směrodatné odchylky těchto výnosů. Kromě velikosti plateb 

z oceňovaného aktiva a časového okamžiku, kdy platby držitel získá, je pro 

výslednou hodnotu důležitá i pravděpodobnost, s jakou předpokladané příjmy 

nastanou. Hodnota aktiva bude vyšší, pokud jsou očekávané příjmy poměrně jisté,  

a naopak hodnota bude tím nižší, čím vyšším rizikem jsou tyto příjmy zatíženy 

(Mařík a další, 2011).  

1.2.2. Definice a vyjádření finančního dopadu 

Pokud se zaměříme na finanční dopad rizika, tak se může jednat o: 

 škodu vzniklou na majetku (úbytek majetku, snížení jeho hodnoty – 

například poškozením); 

 ušlou obchodní příležitost. 
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Finanční dopad rizika může být chápán právě jako možnost vzniku očekávané 

ztráty. Pokud vycházíme z definice rizika, které je definováno jako součin 

pravděpodobnosti vzniku a dopadu vyjádřeného v peněžních jednotkách, tak 

dostáváme právě velikost očekávané ztráty, ke které by mohlo dojít, jinak nazvanou 

hodnota rizika. Řízení rizik pracuje v tomto případě s termínem Očekávaná 

monetární hodnota (Expected monetary value) (Applying science to business 

management, 2011). 

Pro určení pravděpodobnosti nedosažení či překročení určité hodnoty kritéria je 

možné využít opět základních charakteristik časové řady tohoto kritéria. Může se 

jednat o snížení výnosů, které společnost nemůže realizovat v důsledku scénáře 

hrozby, případně se může jednat o zvýšení nákladů. Finanční dopad rizik je důležitý 

nejen z důvodu určení významnosti daného rizika, ale také pro další stanovení 

opatření, které by jej mělo minimalizovat. Zvolené opatření je poté porovnáno s tímto 

dopadem a musí platit, že náklady na opatření nesmí převýšit výši finančního dopadu. 

Pokud by tomu tak bylo, tak se nejedná o efektivní opatření a společnost by se 

vystavovala ještě větší možnosti vzniku ztráty než jen při výskytu samotného rizika.  

1.3 Procesy managementu rizik 

Procesy managementu rizik jsou definovány pomocí normy ISO 31 000. Jako 

první, co musí být ve společnosti pro úspěšné řízení rizik jasně stanoveno, jsou 

zásady managementu rizik. Tyto zásady jsou určeny pro pracovníky společnosti, tak 

aby docházelo k odpovědnému řízení rizik. Zásady mohou být stanoveny dle (ČSN 

EN 60812, 2007). 

Další částí je stanovení rámce managementu rizik. Jde o to stanovit hlavní 

kategorie, které budou klíčové pro řízení rizik. Po stanovení rámce řízení rizik je 

dalším krokem definování systému odpovědnosti za řízení rizik. Zde se jedná  

o stanovení odpovědné osoby, která bude uvedena v katalogu rizik, na to má vliv  

i rámec, který stanoví klíčové oblasti a na základě těchto oblastí dojde i k přiřazení 

odpovědností jednotlivým pracovníkům na vedoucích pozicích úseků. 

Existuje několik metodik, které lze použít k řízení rizik. Jednou z možností, jak 

provádět řízení rizik ve společnosti, je využít certifikační normy. Řízení rizik je 

definováno normou ISO 31000:2009, jejímž smyslem je harmonizovat procesy 

managementu rizik v organizaci v rozsahu (ČSN, 2010): 

Britskou obdobou norem ISO jsou standarty připravené institucí British Standard 

Institution (BSI), kde je riziko chápáno ve smyslu pozitivní či negativním. Řízením 

rizik se zabývá norma BS 6079-3:2000. Další metodikou je PRINCE21, ve které je 

management rizik definován pomocí několika principů (OGC, 2009). Potom lze 

využít metodiky PMBOK, která je pojata z procesního hlediska a pracuje s procesy 

vstup nástroje a techniky  výstupy (Project management Institute, 2012) 

Další procesní metodou řízení je metoda RIPRAN (z anglického RIsk PRoject 

ANalysis), kterou představil u řízení rizik projektů její autor Branislav Lacko. Tato 

metoda sestává z několika kroků a může být využita nejen u projektů.  

                                                           
1 Metodika je členěna hierarchicky z procesního hlediska. Předchůdcem metodiky je metodika PRINCE, která vychází 

z metodiky PROMT II. Předchůdcem této metodiky je PROMT ("Project, Resource, Organisations, 

Management,Planning and Techniques" Význam zkratky PRINCE je „Projekty v řízeném prostředí“ (PRojects IN 

Controlled Environment). 
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1.4 Katalog rizik 

Ve vybraných metodikách je uveden pojem registr rizik (katalog), který slouží 

k jejich dalšímu řízení. Tento registr rizik je dle Williamse (1994) přísně 

kontrolovaným dokumentem, který obsahuje přesně definované události, které se 

podle názoru odborných účastníků projektu mohou pravděpodobně vyskytnout  

a jejichž analýza je v souladu s pravděpodobností jejich výskytu a potenciálního 

dopadu; vhodné a účinné reakce na riziko; a do jaké míry může být riziko 

postoupeno. 

S pojmem katalogu rizik pracuje i metodika MoR (Management of Risks), která jej 

chápe jako evidenci rizik s jejich parametry a opatřeními. Metodika MoR je 

spojována s metodikou PRINCE2, kterou rozšiřuje. Další metodikou využívající 

registr rizik je PMBOK (A guide to the project management body of knowledge, 

2008).  

Obecně by v registru rizik dle metodiky PRINCE2 měly být uvedeny zdroje rizik, což 

lze chápat jako rozdělení rizik do kategorií, jako příklad je uvedena změna 

požadavků, nedorozumění, omyly, chyby, chybné odhady nákladů, dopadů  

a pravděpodobností rizik atd. Dále by měl obsahovat seznam potenciálních 

rizikových událostí, dále symptomy rizik a vstupy do jednotlivých procesů (OGC, 

2009). 

Dle metodiky BS 6079-3:2000 je registr rizik seznam, ve které by rizika měla být 

řádně popsána a vysvětlena. Rizika by měla být určena spolu se zdroji a způsobem 

vzniku. Také by měla být dělena do kategorií (British standard: project management, 

2000).  

1.5 Identifikace rizik 

Prvním a nejdůležitějším krokem řízení rizik je proces identifikace. Rizika je 

možné identifikovat různými metodami v závislosti na předpokládané rizikovosti  

a důležitosti pro podnik. Identifikace rizik je první krok v celé analýze rizik  

v případě, že jsou cíle správně definované. Tato část formální rizikové analýzy se 

často ukazuje jako nejvíce informativní a konstruktivní element celého procesu 

(Vose, 2008). Identifikace rizik je důležitá, protože má velký vliv na rozhodnutí, 

která vycházejí z procesu řízení rizik (Maytorena a další, 2007). 

V rámci řízení rizik je třeba stanovit zdroje rizika a oblasti dopadu. Je třeba určit 

okolnosti, na základě kterých mohou rizika nastat a z těchto okolností odvodit 

seznam rizik. Je kladen důraz na to, aby seznam byl co možná nejúplnější. 

Identifikace rizik by také měla obsahovat zdroj rizik, a to jak interní, tak externí. 

Měly by být zváženy také okolnosti, kdy riziko, a tudíž i jeho zdroj, nejsou evidentní. 

Měla by být zvážena závislost rizik s kaskádovými a kumulativními efekty - jedno 

riziko spustí další, dopady rizik se mohou multiplikovat (ISO 31000:2009, 2009). 

Cílem identifikace rizik je vyhodnocení situace ve společnosti a představa o tom, 

do jaké míry je společnost vystavena riziku. K tomu je nutná dokonalá znalost 

předmětné společnosti, trhu, na kterém působí, právního, sociálního, politického  

a kulturního prostředí, ve kterém se pohybuje, stejně jako samotný rozvoj a 

pochopení strategických a provozních cílů, včetně faktorů, které jsou podstatné pro 

úspěch. Dále je také nutné znát hrozby a příležitosti spojené s dosažením těchto cílů. 

K identifikaci rizik by se mělo přistupovat metodickým způsobem, aby bylo 
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zajištěno, že všechny významné činnosti v rámci organizace jsou identifikovány  

a všechna rizika vyplývající z těchto činností jsou definována. Všechny související 

odchylky od těchto aktivit by měly být identifikovány a kategorizovány. 

 

2. CÍLE A METODIKA PRÁCE 
V této kapitole jsou shrnuty základní cíle a metody, pomocí nichž bude těchto 

cílů dosaženo. 

2.1 Zaměření dizertační práce 

Dizertační práce se zaměřuje na řízení finančních dopadů rizik a možnosti jejich 

snížení. Každé riziko je možné měřit, ať už podle vybraných ukazatelů výkonnosti 

podniku, či pomocí pokročilých statistických metod. K porovnání rizik je poté nutné 

využít dalších metod pro kvantifikaci rizik. Analýza rizik společnosti v rámci jejího 

fungování je nezbytnou součástí pro správné plánování. Dizertační práce je zaměřena 

na odvětví stavebnictví, které je specifické velkým množstvím subjektů, které spolu 

musí kooperovat, aby byla stavba realizována pomocí stavební firmy. 

Stavební společnost je ohrožena nejen riziky vznikajícími v jejím oborovém  

a vnitřním okolí, ale také riziky způsobenými vnějším okolím, se kterými musí také 

v rámci svého řízení počítat. Tato rizika jsou pro společnost neovlivnitelná, ale je 

možné tato rizika identifikovat, aby je společnost mohla včas rozeznat a dále s nimi 

pracovat. Identifikace těchto rizik bude provedena v praktické části dizertace jako 

výchozí bod pro další analýzy. 

V dizertační práci bude popsána metodika sestavení katalogu rizik pro stavební 

společnost, tak aby bylo možné využít tohoto nástroje pro řízení rizik. V rámci 

katalogu budou na základě předešlých analýz popsána nejdůležitější rizika, která mají 

největší finanční dopad na společnosti. Rizika budou rozdělena do kategorií.  

Pro každé riziko bude určen dopad (finanční dopad), určena pravděpodobnost 

výskytu, dále bude navrhnuto protiopatření (možnost modifikovat pro konkrétní 

případy), předpokládané náklady na protiopatření (mohou se lišit pro různé 

společnosti). Po kvantifikaci je možné potom rizika rozdělit dle jejich významnosti 

(hodnoty rizika) na běžná, závažná a kritická. Dále bude určeno, zda se jedná o riziko 

ovlivnitelné či neovlivnitelné.  

2.2 Cíle dizertační práce 

Hlavním cílem dizertační práce je identifikovat rizika ovlivňující podnikatelské 

subjekty působící v odvětví stavebnictví a vytvořit katalog rizik jako nástroj 

 minimalizace dopadů rizik na finanční situaci podniku. Tohoto cíle bude dosaženo 

propojením několika vědních oborů, mezi tyto obory patří ekonomie, matematika, 

risk management a finanční management. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, je 

potřeba stanovit několik dílčích cílů: 

 vypracovat přehled a porovnání metodik pro řízení rizik, které slouží 

k sestavení katalogu; 

 provést analýzu stavebního trhu v České republice včetně jeho specifik; 

 na základě předchozích analýz stanovit rizikové faktory, které ohrožují 

stavební společnosti; 

 sestavení metodiky pro tvorbu katalogu; 

 určení indikátorů rizika a jejich ověření na datech vybraných společností. 
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2.3 Výzkumné otázky 

Dále uvedené výzkumné otázky se vztahují k identifikaci rizik a dále také 

k sestavení katalogu rizik a budou v dizertační práci potvrzeny, či zamítnuty na 

základě provedených analýz. 

1. Patří mezi rizikové faktory hypotéční úvěry? Ovlivní jejich výše či 

množství realizaci stavebních zakázek?  
Pro porozumění trhu s nemovitostmi v souvislosti s politickým vývojem je 

zapotřebí komplexního a dynamického přístupu (Kim, 2007). Výše hypotéčních 

úvěrů a jejich množství ovlivní cenu nemovitostí, jak ve své práci uvádí Hwang  

a další (2013), kde zjišťují, že regulace nadměrné poptávky prostřednictvím 

hypotečních úvěrů může pomoci při řízení tohoto růstu cen nemovitostí. Cena 

nemovitostí je důležitým ukazatelem také pro stavební společnosti. Z pohledu 

společností je tedy důležité se zaměřit na faktory, které tuto cenu ovlivní, což jsou 

hypotéční úvěry, a hledat závislost mezi počtem a hodnotou realizovaných stavebních 

zakázek a dále potom také možný vliv, který by mohly mít výše uvedené faktory na 

rentabilitu tržeb společností. 

Na základě analýzy vývoje hypotéčních úvěrů v České republice je porovnána 

jejich výše jistiny, či množství, s počtem a množstvím realizovaných stavebních 

zakázek, kde jsou vybrány ukazatele týkající se bytové výstavby, která je součástí 

pozemního stavitelství, jež je závislé na poptávce po bydlení. Vztah mezi 

porovnávanými proměnnými je testován pomocí testu o korelačním koeficientu, kde 

je nulová hypotéza, že je korelační koeficient roven nule. Dále je ověřeno, že se 

nejedná o zdánlivou regresi pomocí Durbin-Watsonovi statistiky.  

Při zamítnutí nulové hypotézy lze potvrdit vliv hypotéčních úvěrů na vývoj 

stavebních zakázek. 

2. Jaký je vztah mezi HDP a stavební produkcí v České republice? Je možné  

na základě vývoje jednoho ukazatele předpovědět budoucí vývoj druhého, 

tak aby mohla společnost zohlednit tento vývoj v rámci predikci možných 

rizik (např. nižší rentabilita tržeb)? 

Stavebnictví ovlivňuje a je ovlivňováno hrubým domácím produktem. 

Stavebnictví je tedy důležitou součástí tvorby hrubého domácího produktu.  

O významu stavebnictví např. v Tanzanii svědčí výše příspěvku více než 5% hrubého 

domácího produktu (Lema, 2008). V Austrálii přispělo k hrubému domácímu 

produktu na hranici kolem 8,1%, jak uvádějí statistiky odvětví průmyslu. (Australian 

industry report 2016, 2017). V České republice je příspěvek stavebnictví k hrubému 

domácímu produktu roven 5,71 % v roce 2015, podíl ve vybraných evropských 

zemích je znázorněn v Tabulce 1. 
Tabulka 1 -Podíl stavebnictví na HDP dle národních účtů (%) 

Země  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

EU 28  6,14  5,81  5,69  5,50  5,36  5,31  5,31 

Česká republika  6,73  6,87  6,17  5,85  5,75  5,51  5,71 

Německo  4,14  4,30  4,39  4,48  4,45  4,49  4,57 
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Řecko  4,97  4,45  3,47  3,44  2,93  2,50  2,38 

Francie  6,26  6,07  6,10  5,90  5,94  5,79  5,44 

Rakousko  6,85  6,53  6,35  6,39  6,46  6,45  6,41 

Polsko  8,55  8,49  8,73  7,96  7,39  7,85  7,84 

Slovensko  9,71  8,88  8,93  9,01  7,82  7,71  7,86 

Spojené království  5,58  5,71  5,87  5,78  5,85  5,96  6,15 

Švýcarsko  4,90  5,02  5,15  5,18  5,25  5,35  5,51 

Zdroj: (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017) 

Je tedy vhodné se zaměřit na vzájemný vztah mezi hrubým domácím produktem  

a stavebním průmyslem v České republice. V rámci výzkumu je uvažováno také 

možné zpoždění, se kterým na sebe časové řady mohou reagovat. Využívá se zde 

časové řady vývoje stavební produkce, jako reprezentanta stavebnictví. Při analýze 

těchto ukazatelů byla použita čtvrtletní data a jednotlivé posuny časových řad. 

Pomocí znázornění korelační matice je hledána síla závislosti, včetně testu o existenci 

korelačního koeficientu a ověření zdánlivé regrese. Pokud není nulová hypotéza  

o rovnosti korelačního koeficientu přijata, dochází k potvrzení závislosti.  
3. Je vývoj vybraných rizikových faktorů rozdílný před krizí v roce 2008 

 a po ní? 

Gabrijelcic a další (2013) zjistili významný negativní vliv krize na výkonnost 

společnosti. Vlivem krize na návratnost aktiv se zabývá práce Petera Grundkeho  

a Simone Polle (2012), kde je na základě rozdělení pravděpodobnosti hledán vliv 

krize na jednotlivé části portfolia a tento vliv na výši rizika je v jejich výzkumu 

potvrzen. Z tohoto důvodu je vhodné se zaměřit na vliv krize na vývoj jednotlivých 

rizikových faktorů. 

Pro určení vlivu krize na jednotlivé rizikové faktory je nutné rozložit časové řady 

na dvě části. Pomocí F-testu je testována hypotéza o rovnosti výběrových rozptylů, 

která je buď přijata, nebo zamítnuta. Dle výsledku F-testu se poté volí dvouvýběrový 

párový t-test s rovností či nerovností rozptylů. V rámci tohoto testu je testováno, zda 

střední hodnoty obou časových řad jsou shodné, či nikoliv. Pokud je přijata nulová 

hypotéza o shodnosti středních hodnot, tak je zamítnut vliv krize, v opačném případě 

je potvrzen. 
 

4. Ovlivňují se jednotlivé rizikové faktory uvedené v katalogu rizik? Pokud 

se vyskytne určitý rizikový faktor, lze předpokládat vznik dalšího rizika 

s určitou pravděpodobností?  

Jelikož katalog rizik slouží jako nástroj k řízení rizik, je velmi důležité z hlediska 

práce s katalogem sledovat i závislosti mezi riziky. Tyto rizikové faktory spolu 

mohou korelovat a je potom vyšší pravděpodobnost výskytu, pokud je vzájemný 

vztah potvrzen. Vzájemné závislosti rizikových faktorů ovlivní rozhodování 

manažera, který s katalogem bude pracovat, jelikož značí, že je vyšší 

pravděpodobnost výskytu korelovaných rizik. 
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Každý rizikový faktor může ovlivnit více než jeden z ostatních faktorů a je jimi 

také ovlivněn. Možná existují určité rozdíly mezi různými projekty, ale tato korelace 

je základem pro hodnocení rizik, analýzu rizik a optimalizaci investičního plánu (Yan 

a další, 2010). 

Ve své práci využili korelačních koeficientů při hledání závislostí mezi riziky  

u investičních portfolií i Krishnan a další (2009), kteří využili tohoto vztahu při 

konstrukci ekonometrického modelu. 

Na základě výše uvedených metod je v katalogu rizik pomocí první metody 

určeno, které rizikové faktory spolu vzájemně souvisí na základě kvantitativního 

hodnocení a mohou se tedy ovlivnit. Pomocí korelačních koeficientů je potom možné 

určit, jak velká je síla závislosti mezi nimi. Pro zobrazení těchto závislostí je využita 

korelační matice, kde jsou přehledně znázorněny všechny statisticky významné 

vazby. 

5. Který finanční dopad je pro společnost nejvyšším zdrojem rizika?  

Pro efektivní řízení finančních dopadů rizik je nutné určit, který má na společnost 

největší dopad. Z tohoto důvodu bude otestováno pomocí testu o existenci 

korelačního koeficientu, zda existuje vztah mezi jednotlivými výskyty indikátorů 

rizika a hospodářským výsledkem společnosti. Tento vztah je volen z důvodu, že 

finanční dopad může být vyjádřen poklesem výnosů na jedné straně, či růstem 

nákladů na straně druhé. 

2.4 Metodika práce 

V teoretické části jsou uvedeny aktuální trendy stavu poznání a také 

shromáždění dostupných poznatků na základě literatury. Jedná se zde o oblast řízení 

rizik, kdy je nejprve vymezen pojem rizika a klasifikace rizik. Dále jsou uvedeny 

základní metodiky zabývající se řízením rizik, které jsou vzájemně porovnány.  

Po rozebrání jednotlivých kroků nutných k analýze rizika je poukázáno na důležitost 

řízení rizik ve společnostech, které ovlivní nejen hodnotu podniku, ale i jeho pozici 

na trhu. Samostatné kapitoly jsou věnovány katalogu rizik a jeho vymezení  

a finančním dopadům rizik na společnost. 

Na základě provedené literární rešerše a systematizace poznatků jsou stanoveny 

výzkumné otázky včetně hypotéz, které je možné ověřit pro jejich zodpovězení. 

V praktické části bude vytvořen katalog rizik na základě sesbíraných dat. Pro 

sestavení daného katalogu, který má být jedním z výstupů této práce, je důležité mít 

relevantní data jako vstupy. Tato data lze rozdělit do dvou hlavních skupin, a to  

na data primární a sekundární. Základní rozdíl mezi primárními a sekundárními 

daty je ten, pro který účel byla data shromážděna. Sekundární data byla sebrána  

k jinému účelu, než je řešený projekt. Jsou přístupná veřejně buď zdarma, nebo za 

úplatu.  

2.4.1. Použité výzkumné metody 

Při řešení dizertační práce bude využit systémový přístup, který lze snadno 

popsat jako analyticko–syntetický přístup, ve kterém jsou propojeny vnitřní i vnější 

souvislosti, a lze zde využít kombinace rozličných metod a technik z různých 

vědeckých disciplín k dosažení cíle. Při systémovém přístupu chápeme problém tak, 

že se důsledně zaměřujeme na respektování vazeb mezi prvky, které vstupují do 



14 
 

úlohy, ať již jde o vazby uvnitř komplexu, který je bezprostředně předmětem našeho 

zájmu, nebo o vazby v jeho významném okolí. 

Nedílnou součástí systémového přístupu jsou metody analýzy a syntézy, indukce 

a dedukce, abstrakce a konkretizace či metoda zpětné vazby. V dizertační práci 

budou použity dvě základní skupiny vědeckých metod – empirické a logické.  

V práci byly použity i metody finanční analýzy k hodnocení finanční situace  

a identifikaci rizik vybraných podniků, jako i celého odvětví. 

2.4.2. Matematicko – statistické metody 

Pro ověření hypotéz u výzkumných otázek, či pro provedení analýz jak vnějšího 

okolí, tak finanční situace, je nutné využít časových řad, které jsou charakterizovány 

svým rozdělením. K porovnání vývoje jednotlivých časových řad byly využity 

základní charakteristiky časových řad, např. první diference, tempo růstu, průměrné 

tempo růstu. Dále potom základní popisné charakteristiky pro analýzu dat: průměr, 

střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka. Co se týče grafického znázornění dat, 

tak lze využít například zobrazení rozložení dané časové řady, tedy histogramu 

četností, kde jsou znázorněna data včetně jejich četnosti výskytu za sledované 

období. Z histogramu lze odhadnout, o jaké rozdělení dat se jedná, ovšem je nutné 

ověřit i pomocí statistického testu o rozdělení dat. 

Korelace 

Pro hledání závislosti dvou veličin je určen korelační koeficient. Pro jeho 

využití je základním předpokladem stacionarita časové řady a vzájemné nezávislosti 

vysvětlující a vysvětlované proměnné. Model je popsán jako: 

, 

kde pro chybu  platí následující vztah 

.  

Chyby  jsou nekorelované a platí pro ně, že pocházejí z rozdělení ). 

Pokud by nebyla prověřena stacionarita dat, tak by mohlo dojít k nesprávnému 

výsledku z důvodu zdánlivé regrese. Tento případ zdánlivé regrese popsali ve své 

práci již v roce 1974 Granger a Newbold. Ti ve své práci navrhují, aby níže uvedená 

nerovnost byla považována za znamení zdánlivé regrese modelu, neboť tento vztah 

může znamenat, že rezidua časových řad mají nestacionární charakter. 

, 

Kde R2 je koeficient determinace a DW Durbin-Watsonova statistika, která testuje 

autokorelovanost reziduí odhadnutého modelu. Durbin-Watsonův test testuje 

hypotézu autokorelace prvního řádu, kde  

. 

A jako testovou statistiku uvažujeme statistiku DW: 

, 

kde  je reziduum modelu, počet pozorování je . Pro zamítnutí či přijmutí 

nulové hypotézy přepočetli autoři pomocí metody Monte Carlo statistiky rozdělení  

a určili hodnoty DWU a DWL, které jsou tabelovány. Pro DW statistiku platí, že: 

 ; 

 ; 
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 DW je z intervalu (0,DWL ) nebo (4 – DWL , 4) → významná autokorelace; 

 DW je z intervalu (DWU , 4 – DWU ) → nevýznamná autokorelace; 

 v ostatních případech je test neprůkazný. 

Pokud je v práci využito korelačního koeficientu, tak jen v případě, že nesplňuje 

podmínku určenou nerovností mezi koeficientem determinace a DW statistikou,  

a jedná se tedy o regresi a nikoliv o zdánlivou regresi. 

Jedním z korelačních koeficientů je Pearsonův korelační koeficient, který je 

definován následovně pro náhodné veličiny X a Y: 
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Koeficient může nabývat hodnot od  a udává míru lineárního vztahu mezi  

2 veličinami. Pokud je kladný, tak obě veličiny stoupají, pokud záporný, tak jedna 

veličina roste, druhá klesá. Pokud nelze najít korelaci, je jeho hodnota rovna 0. Tento 

koeficient předpokládá normální rozdělení dat. Koeficient se nemění, změní-li se 

pořadí naměřených hodnot. Korelační koeficient není zárukou vztahu mezi 

veličinami. 

Pro data, která nepocházejí z normálního rozdělení, je nutné využít transformaci 

pro výpočet korelačního koeficientu. Další postup tohoto výpočtu je uveden dle 

(Minařík, 2009). Tato transformace se nazývá Fisherova, kde r (výběrový korelační 

koeficient, Pearsonův) je statistika  
 

přičemž veličina Z má asymptoticky normální rozdělení, jehož střední hodnota je 

pro velká n přibližně rovna  a rozptyl  Normovaná veličina  

 

má již pro  rozdělení, které lze považovat za N (0,1). 

Dále je důležité stanovit konfidenční interval pro , který je při riziku  definován 

jako 

 

Obě vypočtené hranice konfidenčního intervalu nakonec musíme podrobit 

inverzní Fisherově transformaci , čímž získáme odhady parametru  

(korelačního koeficientu). 

Další možností je využití jiného korelačního koeficientu, který je neparametrický 

a je robustní proti odlehlým hodnotám a odchylkám od normality (Budíková a další, 

2011). Tento korelační koeficient pracuje s pořadími pozorovaných hodnot. Neudává 

pouze lineární vztah mezi veličinami, ale popisuje, jak vztah veličin odpovídá 

monotónní funkci. Pro jeho výpočet je nutné definovat pořadí jednotlivých hodnot 

v rámci vzestupně uspořádaných hodnot, toto číslo je označeno jako  a  a dále 

potom průměry těchto hodnot  a , jsou to průměrná pořadí hodnot  a  a dále 

ještě směrodatné odchylky  a . Spearmenův korelační koeficient se pak dá 

vypočítat následovně: 
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Nabývá hodnot od , pokud je hodnota kolem 0, znamená to, že pořadí 

hodnot jsou zpřeházená a není tudíž mezi nimi žádný vztah. Konstrukce  

 procentního intervalu spolehlivosti probíhá pro tento korelační koeficient obdobně 

jako pro Pearsonův a stejně tak testování hypotézy o existenci vztahu mezi 

veličinami, jsou zde pouze omezení týkající se velikosti vzorku. Tento koeficient má 

vyšší vypovídací hodnotu i pro menší soubory. 

Pokud porovnáváme vliv více veličin, případně přidáváme možnost zpoždění, tak 

je vhodné znázornit výsledky do korelační matice, kde jsou v řádcích a sloupcích 

uvedeny všechny zkoumané proměnné (veličiny) a na řádku a sloupci, kde se 

potkávají, je uveden korelační koeficient, logicky jsou tedy na diagonále samé 

jedničky. 
 

Testy hypotéz 

V práci byly použity následující testy hypotéz. Test o normalitě dat, který slouží 

k potvrzení, že data pochází z normálního rozdělení. Jelikož rozdělení dat je určující 

pro volbu korelačního koeficientu, který určuje možný vztah mezi časovými řadami. 

Testu hypotézy o korelačním koeficientu bylo využito, pokud se stanovovala 

závislost dvou časových řad pomocí korelačního koeficientu, za splnění podmínky že 

data pocházela z normálního rozdělení a splnila podmínku neexistence zdánlivé 

regrese. Pokud data nepocházela z normálního rozdělení, došlo k přepočtu 

korelačního koeficientu pomocí Fisherovy Z-transformace, kde je omezení v počtu 

pozorování, které musí být vyšší než 10 a dále potom k testu hypotézy o korelačním 

koeficientu. Testování pomocí f-testu a t-testu slouží k potvrzení, či vyvrácení 

hypotézy o shodnosti středních hodnot, pokud se časové řady rozdělí na 2 úseky. 

V práci se jedná o testování, zda existuje vliv krize na vybraná data, kdy dochází 

k rozdělení dat na roky před krizí včetně krizového roku a druhá řada odpovídá 

rokům po krizi. Definice následujících hypotéz jsou čerpány z (Budíková a další, 

2011, Artl a Artlová, 2009, Anděl, 2007). 
Test hypotézy o korelačním koeficientu 

Jelikož se u výpočtu korelačního koeficientu jedná o odhad, tak pro potvrzení 

vztahu je nutné testovat následující hypotézy. Pro test hypotézy o existenci 

korelačního koeficientu lze využít následujícího testu. Testuje se hypotéza H0, že 

výběr pochází z dvourozměrného normálního rozdělení, v němž je korelační 

koeficient nulový. Za platnosti H0:  = 0, testové kritérium je definováno následně: 

 

kde n je počet dvojic (xi, yi). Tato veličina má Studentovo rozložení s n - 2 stupni 

volnosti t(n - 2). Jestliže , zamítneme H0.  

Pokud chceme testovat, že korelační koeficient je roven konkrétní hodnotě, je 

nutné provést transformaci, jelikož korelační koeficient nemá normální rozdělení. 

Transformace korelačního koeficientu r je pomocí veličiny W, která znormalizuje 

výběrový korelační koeficient. 
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Přičemž rozptyl náhodné veličiny W je , kde n je velikost výběrového 

souboru.  interval spolehlivosti pro náhodnou veličinu W je definován 

následovně: 

, 

kde  je příslušný kvantil standardizovaného normálního rozdělení. 

   interval spolehlivosti dostaneme zpětnou transformací ve tvaru 

 

Testujme nyní hypotézu  

 
Pokud nulová hypotéza platí, má náhodná veličina Z rozdělení 

 

a tedy veličina uvedená v má přibližně rozdělení N (0,1). Porovnáním 

s příslušnými kvantily snadno vyhodnotíme významnost korelačního koeficientu. 

Test hypotézy o normalitě dat 

To, zda mají data normální rozdělení, zjistíme nejprve pomocí vykreslení 

histogramu  a dále pak výpočtem testového kritéria, kde se testuje hypotéza  

o normálnosti rozdělení dat, například pomocí Kolmogorovova-Smirnovova testu 

s Lillieforsovou variantou, která zpřesňuje výsledky testu a pracuje s odhady 

středních hodnot a směrodatných odchylek. 

Z histogramu četností nelze jednoznačně usuzovat, zda vybraná data mají či 

nemají normální rozdělení. To lze potvrdit také pomocí statistky d Kolmogorovova-

Smirnova testu, kde testujeme na hladině významnost  nulovou hypotézu H0, 

která předpokládá, že data pocházejí z normálního rozdělení, alternativní hypotéza H1 

neguje hypotézu H0 a předpokládá, že data pocházejí z jiného než normálního 

rozdělení. Výpočet testového kritéria d je dle vzorce: 

 

A kritický obor je stanoven následovně: 

 

Testy o charakteristikách dvou základních souborů 

Tyto testy je možné využít k porovnání rozptylu, případně střední hodnoty dvou 

souborů. Tyto testy pomohou určit, zda se v průběhu času změnil průběh řady, či 

nikoliv, jelikož například vlivem krize dochází k propadu, či růstu některých veličin  

a tak je vhodné rozdělit si pozorované hodnoty na 2 části a provést tyto testy. Pro oba 

dále uvedené testy platí, že data pochází z normálního rozdělení.  

Uvažujeme dva základní soubory Z1 a Z2, na jejichž prvcích se měří hodnoty 

statistického znaku X, který je spojitou náhodnou veličinou s N( , ) v základním 

souboru Z1 a s N( , ) v základním souboru Z2, přičemž tyto charakteristiky 

neznáme. Ze základního soboru Z1 se určí  a . Ze základního soboru Z2 se určí   

a . Testují se varianty vztahů mezi středními hodnotami  a , resp. mezi   a . 
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Testy o středních hodnotách dvou základních souborů  
Pro testování se používá statistika T1 nebo T2. T1 se volí tehdy, pokud 

považujeme rozptyly s1
2 a s2

2 za aspoň přibližně stejné. Statistika T2 se používá, pokud 

rozptyly považujeme za rozdílné. 

 

 

H0 H1 Kritický obor Wα 

  
 

  

 

  
 

 

 

Testy o rozptylech dvou základních souborů  

Pro testování vztahu rozptylů se používá statistika  

 

mající Fisherovo-Snedecorovo rozdělení o stupních volnosti. 

H0 H1 Kritický obor Wα 

  

 

  

 

  

 

 

3. VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE 
K naplnění cíle dizertační práce bylo nutné provést analýzu odvětví stavebnictví 

společně s identifikací jednotlivých rizikových faktorů. 

 
3.1 Výsledky identifikace rizik z odvětví stavebnictví 

Na základě provedených analýz je možné zodpovědět dvě výzkumné otázky. 

První otázkou bylo, zda patří hypoteční úvěry (jejich výše či množství) mezi 

rizikové faktory, které ovlivní realizaci stavebních zakázek a zda existuje vztah mezi 

rentabilitou tržeb stavebních společností a stavební produkcí. Na základě analýzy 

vývoje hypotéčních úvěrů v České republice byla porovnána jejich výše jistiny, či 

počet, s počtem a objemem realizovaných stavebních zakázek, kde byly vybrány 

ukazatele týkající se bytové výstavby, jež je součástí pozemního stavitelství. Vztah 

mezi porovnávanými proměnnými byl testován pomocí testu o korelačním 
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koeficientu, kde byla vyvrácena nulová hypotéza. První otázkou byl vztah mezi 

sazbami hypotéčních úvěrů a bytovou výstavbou. Dále bylo ověřeno, že se nejedná  

o zdánlivou regresi pomocí Durbin-Watsonovi statistiky. Tato závislost byla 

potvrzena, jelikož po analýze vývoje hypotéčních úvěrů se podařilo prokázat 

závislost a možný vliv zpoždění. Lze tedy usuzovat, že pomocí hypotéčních sazeb je 

možné stimulovat růst stavby bytových prostor a tedy i stavební produkce. Pro 

společnost může být naopak vývoj hypotéčních úvěrů signálem blížícího se růstu či 

poklesu zakázek bytové výstavby.  

Druhou výzkumnou otázkou byl vztah mezi HDP a stavební produkcí v České 

republice. V rámci výzkumu bylo nutné otestovat vybraná data a také zohlednit 

zpoždění, které může ovlivnit vzájemný vliv mezi časovými řadami. Využilo se zde 

časové řady vývoje stavební produkce jako reprezentanta stavebnictví. Při analýze 

těchto ukazatelů byla použita čtvrtletní data a čtvrtletní posuny časových řad. Pomocí 

znázornění korelační matice byla nalezena síla závislosti, byl proveden test existence 

korelačního koeficientu a ověření, zda se nejedná o zdánlivou regresi. Na základě 

testů bylo prokázáno, že vývoj HDP reaguje na vývoj stavební produkce se 

zpožděním a může být tedy použit pro predikci budoucího vývoje HDP. Potvrzuje se 

středně silná závislost mezi proměnnými HDP v čase t a Stavební produkcí v čase t-1, 

která je rovná 0,57. Pokud bychom uvažovali závislost v čase t, je korelační 

koeficient roven 0,60, takže lze pozorovat vztah obou veličin. 
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Graf 1 -Vývoj hodnoty veřejných zakázek a příjmů a výdajů státního rozpočtu 

Zdroj: Vlastní zpracování dat z ČSÚ a Ministerstva financí 

Specifikem odvětví stavebnictví je také množství realizovaných veřejných 

zakázek, které tvoří kolem 50 % hodnoty stavební produkce. Tyto veřejné zakázky 

jsou ovlivněny státním rozpočtem. Vztah mezi výdaji státního rozpočtu a hodnotou 

veřejných zakázek byl ovlivněn krizí v roce 2008, jelikož do roku 2008 docházelo 

k růstu veřejných zakázek současně s výdaji státního rozpočtu. V rámci analýzy byla 

testována závislost mezi proměnnými Veřejných zakázek v čase t a Stavební 

produkcí v čase t, která byla rovna 0,50, což lze vysvětlit počtem veřejných zakázek, 

které jsou součástí stavební produkce a tedy i jejích změn. Pokles objemu stavební 

produkce může na základě multiplikačního efektu způsobovat pokles příjmů státního 

rozpočtu a zvýšení výdajů na podpory nezaměstnaným, kterých vlivem úpadku 

stavebnictví velmi významně přibylo.  
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Dalšími rizikovými faktory mohou být faktory působící na zaměstnanost, kdy 

dochází k výkyvům vzhledem k počasí, tedy teplotám a srážkám, či počtu 

stavebních povolení. Tyto výkyvy neumožní realizaci určitých činností a mohou vést 

případně k nárůstu mzdových nákladů pro společnosti, kdy si musí držet pracovníka, 

pro kterého nemá využití. Společnosti pak z tohoto důvodu mohou preferovat méně 

kvalifikovanou pracovní sílu, u které je vyšší předpoklad fluktuace. Z tohoto důvodu 

je velká fluktuace zaměstnanců ve stavebnictví a dochází k využívání i jiných 

pracovních poměrů, než je závislá činnost. Případně musí společnost kalkulovat 

s vyššími náklady přes sezonu, tak aby pokryla realizaci veškerých zakázek. 

Při hledání závislosti mezi inflací a vývojem stavební produkce nedošlo 

k potvrzení existence vzájemného vztahu, což mohlo být způsobeno již zahrnutím 

inflace do cen jak vstupů, tak výstupů. Pouze v  letech 2001 – 2007 korespondoval 

vývoj stavební produkce s vývojem inflace; toto potvrdila i slabá závislost, která byla 

rovna korelačnímu koeficientu 0,30. 

Při identifikaci rizik plynoucích z analýzy finančních ukazatelů společností byly 

použity údaje z analýzy odvětví stavebnictví. Stavebnictví je charakteristické svojí 

strukturou výnosů, kdy většinu výnosů, které společnost realizuje, jsou výnosy 

z prodeje služeb. Výnosy od doby krize v roce 2008 vykazují klesající trend až  

do roku 2014, kdy dochází k jejich růstu. Při porovnání s tržbami vybraných 

společností lze pozorovat stejný vývoj od roku 2008. Ačkoliv k tomuto růstu dochází 

za sledované období od roku 2014, tak zaměstnanost ve stavebnictví stále klesá. 

Průměrné mzdy dlouhodobě rostou. Nejvyšší průměrné mzdy se vyplácí ve skupině 

velkých podniků (nad 250 zam.), nejnižší ve skupině drobných podniků (0 – 9 zam). 

Na druhé straně, drobné podniky se podílejí na tvorbě přidané hodnoty přibližně 

třetinou, což je nejvyšší hodnota za všechny skupiny podniků dle počtu zaměstnanců. 

Zadluženost stavebnictví jako celku, potvrzena i analýzou zadluženosti vybraných 

společností, ukazuje na růst podílu vlastního kapitálu na financování. Tuto skutečnost 

lze považovat za důsledek finanční krize: podniky mají sklon z důvodu opatrnosti 

zadržovat vytvořený zisk, což vede k poklesu zadluženosti. V rámci cizích zdrojů 

jsou nejvyužívanějším zdrojem financování krátkodobé závazky – nejvyšší hodnoty 

doby obratu závazků byly dosahované v letech 2010 u velké společnosti a v letech 

2005 a 2008 u společnosti malé. 

Co se týče doby obratu závazků, jedná se určitě o vážné riziko, kterým by se 

společnost měla zabývat a předcházet jeho vzniku. Jelikož vyšší doby obratu závazků 

svědčí o nespolehlivosti společnosti jako plátce a vede ke zvýšení nákladů z možných 

sankcí. Doba obratu pohledávek je z hlediska rizikovosti po většinu sledovaného 

období na nízké úrovni. Lze si to vysvětlit zálohovým financováním staveb. Dá se 

tedy říct, že tento rizikový faktor byl managementy stavebních společností zvládnutý, 

tj. došlo k jeho přenosu na zákazníka. Doba obratu zásob u malých společností, 

která může vést ke zvýšení nákladů na skladování a vysoké vázanosti kapitálu  

v zásobách.  

V rámci katalogu rizik je ověřována výzkumná otázka, zda existují rozdíly  

ve vývoji rizikových faktorů před krizí v roce 2008 a po ní. Pro určení vlivu krize 

na jednotlivé rizikové faktory bylo nutné rozložit časové řady na dvě části. Pomocí  

F-testu byla testována hypotéza o rovnosti výběrových rozptylů, která byla buď 
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přijata, nebo zamítnuta. Dle výsledku F-testu se zvolil dvouvýběrový párový t-test 

s rovností či nerovností rozptylů. V rámci tohoto testu bylo testováno, zda střední 

hodnoty obou časových řad jsou shodné, či nikoliv. Pro porovnání vlivu krize je 

možné využít následující Tabulky 2. 
Tabulka 2 - Ověření vlivu krize na rizikové faktory 

Riziko Vliv krize 

Vliv dotací na tržby, ziskovost, stavebnictví Potvrzen 

Stavební dokumentace Potvrzen 

Růst nákladů zakázek (stavebních projektů) Zamítnut 

Zpoždění projektu Potvrzen 

Nekvalitní výrobky Potvrzen 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při porovnání vývoje jednotlivých indikátorů rizik s hospodářskými výsledky 

jsou vypočítány korelační koeficienty pro výsledek hospodaření a  

 Odchylku dotace -0,56; 

 Náklady na opravy -0,55. 

Z výše uvedených korelačních koeficientů lze usuzovat, že je negativní zavilost 

mezi výsledkem hospodaření a Odchylkou dotace a náklady na opravy. Znamená to, 

že pokud  rostou náklady na opravy a klesají výnosy z dotací vlivem krácení, tak 

dochází k poklesu výsledku hospodaření.  

Další výzkumnou otázkou byl vliv mezi jednotlivými faktory. Tento vliv je 

znázorněn pomocí korelační matice, kde jsou znázorněny korelační koeficienty i se 

zohledněním zpoždění u rizikových faktorů, které spolu logicky souvisí. Pokud spolu 

rizikové faktory korelují, lze předpokládat vyšší pravděpodobnost výskytu, pokud je 

vzájemný vztah potvrzen. Vzájemné závislosti rizikových faktorů ovlivní 

rozhodování manažera, který s katalogem bude pracovat, jelikož značí, že je vyšší 

pravděpodobnost výskytu korelovaných rizik. Nejvyšší pozitivní závislost byla 

potvrzena mezi rizikem pozdních plateb na straně závazků v čase t-1, tedy o jedno 

čtvrtletí, a zpožděním projektů, ke kterému dochází. Dále se jednalo  

o problémy s logistikou, která ovlivnila zpoždění projektů, což lze dávat do 

souvislosti i s rostoucími náklady zakázek. Negativní závislost byla potom nalezena 

mezi pozdními platbami závazků v čase t-1 a pozdními platbami od odběratelů. 

Poslední otázkou je určení nejvyššího finančního dopadu, který ohrozí 

společnost. Pomocí testu o existenci korelačního koeficientu bylo zjištěno, zda lze 

nalézt vztah mezi jednotlivými výskyty indikátorů rizika a hospodářským výsledkem 

společnosti. Tento vztah je volen z důvodu, že finanční dopad může být vyjádřen 

poklesem výnosů na jedné straně, či růstem nákladů na straně druhé. Největší dopad 

je určen na základě hodnocení vývoje v minulosti. Po seřazení rizik dle dopadů jsou 

stanovena rizika, která nejvíce ovlivní hospodaření společnosti. Podle hodnoty 

rizika, kde je zohledněna také pravděpodobnost výskytu, jsou potom nejdůležitější 

následující rizika: 

1 – Vliv dotací na tržby, ziskovost, stavebnictví; 

10 – Nekvalitní výrobky; 

13 - Změna rozpočtové politiky; 

14 – Výkyvy mzdových nákladů. 
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3.2 Metodika tvorby katalogu rizik 

Před samostatným sestavením katalogu musí předcházet fáze identifikace rizik. 

Rizika byla identifikována na základě vývoje vybraných veličin, jak z oblasti 

makroukazatelů, tak přímo specifických veličin charakterizujících odvětví 

stavebnictví. Vstupem pro identifikaci rizik jsou dostupné dokumenty a informace  

o vybraném subjektu, jeho oborovém a vnějším okolí. Na základě provedených 

analýz, kde mají nezastupitelné místo testy statistické závislosti, je potom možné  

na konci fáze identifikace rizik uvést seznam možných rizik, které ohrožují 

společnosti, či projekt. Katalog rizik je členěn z důvodu přehlednosti následovně. 
Tabulka 3 - Katalog rizik - struktura 

Číslo rizika Název rizika 

Hrozba Kvalitativní popis události, která vede ke vzniku rizika. 

Scénář 
Kvalitativní popis událostí následujících po hrozbě – rozsah, typ, 

počet. 

Druh rizika Například – mimořádné, operační, finanční, strategické, atd. 

Zodpovědná osoba 
Na základě struktury společnosti a druhu rizika osoba zodpovědná 

za řízení rizika. (zajištění opatření) 

Indikátor rizika Ukazatel, který je nutné sledovat. 

Kvantifikace rizika 
Pravděpodobnost a významnost rizika, včetně uvedení hranice, 

kterou by neměl vybraný ukazatel rizika překročit. 

Finanční dopad rizika 
 Potenciální ztráta a finanční dopad rizika. 

 Pravděpodobnost a rozsah případných ztrát. 

Opatření proti riziku a 

kontrolní mechanismy 

 Zjištění situací, které vedou k riziku. 

 Snížení negativních vlivů, pokud již k riziku dojde. 

 Monitorování a kontrola vybraných ukazatelů, které vedou 

ke vzniku rizika. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jedná se o kartu vybraného rizika, kde je detailně popsána příčina vzniku rizika, 

jeho kvantifikace a volba opatření. 

Po vytvoření číselného seznamu rizik je možné určit hrozbu, která jako první 

charakterizuje vznik rizika a je popsána kvalitativně, aby bylo zřejmé, k jaké události 

dochází a je pro všechny společnosti stejná. Po určení hrozby je nutné stanovit 

scénář, případně scénáře, které mohou po působení hrozby nastat. Tyto scénáře 

mohou být různé pro společnosti v závislosti na jejich činnostech, které provozují. Je 

zde tedy rozděleno, jaký scénář ovlivní kterou společnost, pokud je to nutné. U jedné 

hrozby není pouze jeden možný scénář, ale může dojít také k více různým scénářům, 

které na sebe navazují, což je důležité zohlednit. 

Dalším krokem je určení kategorie (druhu rizika), do které se riziko řadí tak, aby 

bylo možné s ním dále pracovat z pozice managementu. V popisu druhu rizika je 

uvedeno i více možných zařazení rizika v rámci kategorie, např. riziko finanční.  

V návaznosti na kategorii a zařazení rizika je uvedena osoba, která je 

zodpovědná za řízení tohoto rizika, tedy osoba, která se bude zabývat včasnou 

identifikací a poté taky aplikací opatření vedoucích ke zmírnění finančního dopadu 

rizika. Pro včasné odhalení rizika slouží indikátor rizika, který upozorní na jeho 

vznik, pokud dojde k překročení určité hranice indikátoru. Jedná se tedy o ukazatel, 
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který sleduje zodpovědná osoba. Pro určení ukazatele, který je indikátorem hrozby, je 

využito vztahu mezi 2 časovými řadami a koeficientu korelace, tedy jak silná vazba 

je mezi těmito řadami. V samotné dizertační práci jsou k dispozici jak buď roční, či 

měsíční ukazatele u většiny sledovaných ukazatelů, které ovlivňují společnost 

z vnějšku. 

Nejdůležitější částí je po identifikaci rizika jeho kvantifikace, kdy se musí 

stanovit pravděpodobnost výskytu hrozby, která může ohrozit společnost. Při 

sestavení katalogu rizik bude hrozba kvantifikována z hlediska pravděpodobnosti 

pomocí počtu výskytů nežádoucích událostí v minulosti. Využije se dat, která jsou 

k dispozici, tak aby se stanovil případný kvantil rozdělení. Pomocí kvantilu se určí 

hranice, které jsou už pro společnost ohrožující, vychází se tedy z definice VaR. Poté 

dojde k určení pravděpodobnosti pomocí poměru, který uvedl ve své práci Tichý, 

jedná se tedy o poměr nežádoucích výskytů k celkovému počtu pozorování. Důležité 

pro práci s daty a určení pravděpodobnosti je také to, zda mají data za celé sledované 

období stejný rozptyl, či střední hodnotu. Proto je nutné využít testování statistických 

hypotéz, kdy je časová řada rozdělena na 2 části a testuje se hypotéza o rovnosti 

středních hodnot, případně rozptylů. Tento test je důležitý hlavně z hlediska určení 

vývoje, který mohl být zkreslen rokem 2008, kdy nastala hospodářská krize a je 

možné tedy určit, zda se rozptyl a střední hodnota sledovaných ukazatelů po tomto 

roce výrazně odchýlily, či nikoliv. Pokud je hypotéza o shodnosti střední hodnoty, či 

rozptylu přijata, je patrné, že daný ukazatel nebyl ovlivněn krizí, jelikož v části 

souboru, kde se rok 2008 vyskytl, nedošlo k rozdílu vzhledem k ostatním 

pozorováním. Pokud by byla hypotéza o shodnosti průměrů, či rozptylů zamítnuta je 

vliv krize na vývoj ukazatele patrný a nutné tuto skutečnost zohlednit při určování 

pravděpodobnosti.  

V další části katalogu jsou popsány finanční dopady, které jsou způsobeny 

realizací scénáře hrozby. Tyto dopady jsou vyčísleny pomocí stupnice, která určí výši 

potenciálního scénáře hrozby. Finanční dopad ovlivní společnost ve smyslu snížení 

výnosů, o které společnost v důsledku působení scénáře hrozby přišla, či dojde  

ke zvýšení nákladů. 

Po identifikaci a kvantifikaci je nutné určit opatření, které povede ke snížení 

rizika, či v ideálním případě k jeho eliminaci. Toto opatření je popsáno kvalitativně  

a je v něm přímo vymezeno, zda se jedná o snížení pravděpodobnosti výskytu 

hrozby, či zmírnění dopadu, kterou realizace scénáře hrozby vyvolá. U opatření je 

dále popsán plán realizace opatření, tedy jakým způsobem postupovat, když dojde 

ke vzniku hrozby. Jsou zde také vyčísleny náklady, které dané opatření vyžaduje, 

pomocí předem stanovené stupnice. 

Dle výše popsaných principů byl sestaven katalog rizik, přičemž následující  

Graf 1 zobrazuje ohodnocená rizika v tomto katalogu. 
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Graf 2 - Mapa rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Legenda: 
1 – Vliv dotací na tržby, ziskovost, 

stavebnictví 

2 – Stavební dokumentace 

3 – Pozdní platby od odběratelů 

4 – Změna zákona o DPH 

5 – Nedodržení splatnosti závazků 

6 – Růst nákladů zakázek 

7 – Zpoždění projektů 

8 – Nesložení autorizační zkoušky 

9 – Vliv počasí 

10 – Nekvalitní výrobky 

11 – Změny v podmínkách 

veřejných zakázek 

12 – Problémy s logistikou 

13 - Změna rozpočtové politiky 

14 – Výkyvy mzdových nákladů 

4. PŘÍNOSY PRÁCE 
Práce je inovativní především v tom, že se na problematiku dívá z jiného úhlu než 

doposud uveřejněné studie. Snaží se propojit více vědních disciplín a tím utvořit 

komplexní pohled na strategické řízení finančních dopadů rizik v podniku. Jedním 

z cílů práce je vytvoření základů pro komplexní řešení problematiky strategie řízení 

finančních dopadů rizik v podniku.  

Dizertační práce poukazuje na schopnosti v informační rovině výzkumu, jako je 

znalost základní literatury, časopisů a pramenů, vyhledávání pramenů a literatury; 

dále také znalost základních směrů vědeckého výzkumu; znalost metodologie  

a metod vědeckého výzkumu. Lze tedy říci, že jedním z hlavních přínosů je propojení 

několika oblastí - matematické, ekonomické a managementu.  

Přínosem práce je identifikace rizik v odvětví stavebnictví na základě 

provedených analýz s využitím statistického aparátu. Jedná se zde o analýzu jak 

z hlediska specifik daného trhu, tak analýzu ekonomických ukazatelů, které vymezují 

právě tato specifika. 

Z pohledu přínosu v pedagogické praxi je možné na dizertační práci 

demonstrovat, jak lze sestavit katalog rizik pro vybranou společnost, jaké jsou nutné 

analýzy, případně jakou metodiku lze využít pro jeho sestavení. Dále je zde popsáno, 

jak lze daná rizika kvantifikovat z hlediska pravděpodobnosti, tak z pohledu 

finančního dopadu.  

 

5. ZÁVĚR 
Předložená dizertační práce je rozdělena do několika dílčích částí. V úvodní části 

jsou vymezeny základní impulsy pro vytvoření dizertační práce v podobě 

výzkumných otázek a dále je zde uveden předpokládaný postup řešení. V další části 
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jsou uvedena teoretická východiska pro řešení vybraného tématu. Na analýzu 

současného stavu navazuje část, ve které je vymezena metodologie. Použité metody 

jsou popsány a je vysvětleno, ve které části výzkumu a jak s nimi bude pracováno. 

Metody jsou rozděleny na metody empirické a logické, které se spojují v systémovém 

přístupu k řešení práce.  

Další částí je potom představení odvětví stavebnictví včetně jeho specifik. V této 

části jsou také identifikována rizika, které právě vycházejí ze specifikace odvětví 

stavebnictví. Jsou zde uvedeny i vybrané ekonomické ukazatele, které jsou z hlediska 

identifikace rizik důležité. Dále je provedena finanční analýzy vybraných společností 

v návaznosti na charakteristiku odvětví, jelikož tyto dvě společnosti vykazují 

základní rysy stavebních společností. Po provedení finanční analýzy jsou určeny další 

rizikové faktory. Z výsledků předešlých analýz je možné potom sestavit katalog rizik. 

Tento katalog slouží jako podpůrný nástroj řízení finančních dopadů rizik, které jsou 

v něm definovány. 

 Řízení finančních dopadů rizik je pro každou společnost velmi důležitou součástí 

jejich strategie. Ovšem většina společností řeší rizika až v momentě, kdy k nim dojde, 

což je už většinou z pohledu společnosti pozdě. Odvětví stavebnictví je samo o sobě 

velmi specifické. Vyskytuje se zde velké množství subjektů, které si v něm konkurují, 

díky nízkým bariérám vstupu na trh, velkým státním zakázkám podávané formou 

veřejných zakázek, kde je čerpání prostředků většinou vázáno ještě na další dotační 

tituly. 

V dizertační práci jsou analyzována rizika na základě provedených analýz 

odvětví stavebnictví. Na základě výsledku těchto analýz je možné určit rizika, která 

ohrožují společnosti pohybující se v tomto odvětví. U těchto rizik došlo k popisu 

hrozby a z ní plynoucího scénáře a ohodnocení pravděpodobnosti a finančního 

dopadu na základě účetních dat.  

Po ohodnocení rizik je vytvořen katalog, kde jsou jednotlivé karty rizik v předem 

dané struktuře. Je zde také uvedena korelační matice, která udává vztahy mezi 

jednotlivými riziky. Tuto korelační matici lze také chápat jako tzv. diagram 

závislostí. Náklady jsou stanoveny popisem, jelikož vyčíslení přesných hodnot je 

závislé na velikosti realizované zakázky, ale všechny splňují pravidlo, že nesmí být 

vyšší, než je předpokládaný dopad rizika.  

Nejvyšším rizikem z pohledu jeho hodnoty je pro společnost nezískání 

dostatečného množství dotací, respektive odchylka od plánované dotace, případně 

plánované výkyvy v mzdových nákladech. Dalším významným rizikem jsou potom 

pozdní platby od odběratelů a tím pádem i neplnění vlastních závazků, kdy 

společnost není schopna jim dostát a hrozí jí tak sankce, či úroky z prodlení nejen ze 

smluvních vztahů, tak i k institucím. Tyto úroky jsou různě daňově uznatelné  

a společnost jich v minulých letech vykazovala velké množství, včetně sankcí za 

nedodržení termínů, což je součástí rizika zpoždění projektu. 

Navržená opatření sníží hodnotu všech rizik pod akceptovatelnou úroveň nebo na 

její hranici. Tímto snížením je řízení finančních dopadů rizik ve společnosti úspěšné  

a společnost tedy může lépe a včas reagovat na změny uvnitř společnosti i v jejím 

okolí a předejít tak velkým finančním ztrátám či platební neschopnosti.  
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