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Úvod 

Rizika nejrůznějších forem z různých oborů či oblastí nás všechny provází celým 

životem. Každý z nás se s riziky musí vypořádat, a to se týká i všech podnikatelských, 

tak nepodnikatelských subjektů, které s riziky musí pracovat, ať už v rámci rozhodování 

či vedení organizace. Rizika, kterým jsou organizace vystaveny, jsou mnohdy složitější a 

ve svém komplexu zásadnější, než jsou rizika u jednotlivců. To je hlavní důvod, proč se 

tato akademická práce zabývá implementací systému řízení rizik ve vybrané organizaci. 

Toto téma je velmi důležité, obzvlášť v dnešní době, kdy organizace čelí vysoce 

proměnlivému tržnímu prostředí. Velkou roli hraje čas, turbulentní změny a globalizace, 

která sice trhy rozšířila, ale zároveň významně zvýšila konkurenci. Pokud organizace 

není připravena se rychle přizpůsobit novým požadavkům, může dojít k ohrožení její 

samotné existence.  

Tato akademická práce je zpracována pro společnost XYZ, která si nepřeje být 

jmenována. Ve spolupráci s touto společností bylo rozhodnuto, že systém řízení rizik 

bude zaměřen na podnikové procesy. Cílem práce je navrhnout a implementovat systém 

řízení procesních rizik a vytvořit praktický nástroj pro zaznamenávání a analýzu rizik, 

které ovlivňují procesy společnosti. Mezi dílčí cíle práce pak patří provedení identifikace 

rizikových faktorů, jejich analýza a navržení strategie a plánu ošetření těchto rizik. 

Účelem celého systému řízení procesních rizik je neustálé zdokonalování podnikových 

procesů a předcházení chyb a negativním vlivům. 

Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. První a druhá kapitola této práce je věnována 

představení společnosti XYZ, jejím produktům a dále prostředí, ve které společnost 

působí. Ke zpracování práce bylo využito veřejně dostupných zdrojů, jako jsou webové 

stránky společnosti, ale také interních informací společnosti.  

V další kapitole jsou uvedeny základy teorie řízení rizik a je vybrán postup, který je 

podkladem pro návrh systému řízení rizik. Ve čtvrté kapitole je představen samotný návrh 

systému řízení rizik a jeho nástroj. Následně je provedena prvotní implementace na 

vybraných procesech společnosti.  

V páté závěrečné kapitole jsou zhodnoceny přínosy systému řízení rizik a dosažené 

výsledky. Dále jsou také uvedena doporučení pro společnost a její budoucí činnost 

v rámci implementace a provozu systému řízení rizik.  
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1 Charakteristika společnosti XYZ 

První kapitola je věnována základním informacím o společnosti XYZ, ve které je tato 

práce zpracována. Naleznete zde základní údaje o společnosti, stručnou historii a popis 

předmětu podnikání. Navazující druhá kapitola se věnuje analýze prostředí společnosti 

za použití vhodných analytických metod. 

1.1 Představení společnosti 

Společnost XYZ je akciová společnost, která vznikla v roce 1992, avšak pod různými 

značkami společnost na trhu funguje již 57 let. Jedná se tak o nejstarší český podnik ve 

svém oboru. Společnost sídlí v Příbrami a Plzni a se zabývá automatizací 

technologických procesů v organizacích a nabízí jejich komplexní řešení. Zaměřuje se tak 

na vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů 

a jejich komponent. S růstem a rozvojem firmy se portfolio nabízených produktů rozšířilo 

mimo jiné i na výrobu zdravotnických přístrojů.  

Posláním společnosti je dodávat inteligentní systémy řízení pro široké spektrum oborů do 

celého světa. Soustřeďuje se na odvětví s vysokými nároky na bezpečnost, spolehlivost, 

technologie, které vyžadují inovativní a individuální řešení. Jedná se tedy především 

o oblast energetiky, těžby nerostů, dopravy či zdravotnictví. 

1.2 Produkty 

Produkty a řešení, která společnost XYZ nabízí lze celkem rozdělit do 6 kategorií, viz 

popis níže 

1) Automatizace pro jadernou energetiku 

Jedná se o dodávání systémů kontroly a řízení do jaderných elektráren. Systémy 

kontroly a řízení se týká velkých i malých jaderných reaktorů a další jaderné 

technologie. V rámci této kategorie produktů společnost nabízí například služby 

a řešení pro obnovu stávajících technologií jaderných elektráren. Jde především 

o modernizaci systémů kontroly a řízení, kdy společnost XYZ v rámci zakázky 

zajišťuje vývoj, samotný projekt, výrobu a testování. Dále je zajištěna montáž 

daného zařízení, uvedení do provozu a zkoušky u zákazníka. Následně také 

společnost provádí záruční a pozáruční servis. 
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Dále společnost v této kategorii produktů poskytuje služby a řešení v rámci 

výstaveb nových jaderných elektráren. Společnost nabízí komplexní řešení pro 

řízení technologických provozních souborů primárního a sekundárního okruhu 

jaderných elektráren, i dalších pomocných bezpečnostních provozů. Obdobně 

jako u předchozího typu zakázky, společnost zajišťuje návrh řešení, výrobu 

zařízení, testování, montáž i uvedení do provozu. Dále zabezpečuje zhotovení 

výrobní dokumentace a také kvalifikaci dodávaného zařízení podle platné 

legislativy dané země. 

2) Automatizace pro klasickou energetiku 

V této kategorii produktů společnost své zakázky realizuje nejčastěji. Jedná se 

o malé až střední zakázky v oborech tepelné a vodní energetiky, kdy společnost 

provádí komplexní automatizaci technologických procesů, které vyžadují 

vysokou spolehlivost a bezpečnost. Společnost nabízí řešení pro různé 

komponenty tepelných a vodních elektráren, jde zejména o řídící systém bloku, 

soupravy generátorů, technické řešení řízení rozvody, ale také řídící systém 

turbín. Pro tepelné elektrárny se realizují systémy řízení spalovacích procesů, 

zauhlování, odpopílkování a odsíření. 

Při návrhu a realizaci zakázky, jejíž předmětem je systém kontroly a řízení 

různých komponentů tepelných a vodních elektráren, je uplatňován zákaznický 

přístup. To znamená těsnou spolupráci a nabídku záručního a pozáručního 

servisu. 

3) Automatizace technologických procesů 

Společnost disponuje vlastním řídicím systémem, který se v různých řadách 

využívá jak u energetiky, tak v dalších oborech. Společnost nabízí automatizaci 

procesů hlavně železniční dopravy a plynárenství. Další nabídkou společnosti 

XYZ jsou inteligentní průmyslové systémy a moderní IoT1 systémy založené na 

bezdrátové komunikaci.  

Pro železniční dopravu společnost poskytuje dispečerské řídící techniky, dálkové 

diagnostiky, vizualizaci, ale také víceúrovňový sběr dat. Pro obor plynárenství 

nabízí řídící a telemetrické stanice a řídící systém podzemních zásobníků plynu.  

 
1 IoT = Internet of Things, česky Internet věcí, je termín pro systém bezdrátového propojení jednotlivých 

zařízení prostřednictvím internetu bez aktivní účasti člověka. [1] 
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4) Lékařské přístroje 

Společnost ve svém portfoliu produktů má také nabídku výroby lékařských 

přístrojů. Přičemž vyvíjí inovativní a individuální řešení a služby pro obor 

zdravotnictví. Společnost je a certifikovaným výrobcem zdravotnických 

prostředků včetně všech souvisejících procesů. Lékařské přístroje jsou vyvíjeny 

a vyráběny s certifikací systému managementu jakosti zdravotnických prostředků 

dle normy NS-EN ISO 13485:2016. 

5) Výroba průmyslové elektroniky 

Společnost vyrábí průmyslovou elektroniku k realizaci zakázek z ostatních 

kategorií produktů, ale i pro externí zákazníky dle jejich konkrétních požadavků. 

Obvykle se jedná o realizaci vlastních řešení elektronických desek v průmyslové 

kvalitě, komplexní řešení výroby elektronických desek s technologií SMT2, 

výrobu elektronických desek lakovaných selektivní technologií, kompletace 

a zapojení řídicích systémů, realizace rozvaděčů a testování řídicích systémů.  

Společnost je držitelem několika mezinárodních certifikací, které s ohledem na 

nabízené produkty v technologicky náročných oborech nezbytností. Konkrétně se 

jedná o certifikace systému managementu kvality dle normy EN ISO 9001:2015, 

systému environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2015 

a certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

normy ISO 45001. 

6) Údržba a servis 

Poslední kategorií nabízených produktů je údržba a servis zařízení. Společnost tak 

zajišťuje kvalitu a provozuschopnost v průběhu životního cyklu dodaného 

zařízení. Jde zejména o záruční servis jako standardní službu v rámci dodávek 

řídících systémů, dále výrobu nebo opravu náhradních dílů a jejich dodání 

a instalaci. Společnost nabízí jak dlouhodobou údržbu řídících systémů, tak 

nahodilý servis, tedy opravy zařízení bez smluvně dohodnuté doby nástupu. 

V rámci údržby a servisu, společnost také nabízí školení personálu u zákazníka. 

Nejčastěji se provádí školení servisních činností zamřené na různé obory. Školení 

lze objednat samostatně i externě. 

 
2 SMT = Surface Mounted Technology, česky povrchová montáž, je termín pro speciální způsob osazování 

a techniku montáže na povrchu materiálu. [2] 
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2 Prostředí společnosti XYZ 

V této kapitole naleznete popis prostředí a jednotlivých faktorů, které působí na 

společnost XYZ. Obecně lze prostředí rozdělit na externí a interní, přičemž externí 

prostředí se dále dělí na makroprostředí a mezoprostředí. Makroprostředí představuje 

takové okolní faktory působící na podnik, které existují nezávisle na činnosti podniku. 

V mezoprostředí nalezneme další okolní faktory, které ale podnik může částečně ovlivnit 

svou činností a aktivitami. Interní prostředí lze též nazvat jako mikroprostředí, 

to reprezentuje vnitřní faktory, které podnik přímo ovlivňuje svojí činností. [3], [4] 

Podnikatelské prostředí je graficky znázorněno na obrázku č. 1, kde jsou také uvedeny 

obvykle analyzované faktory, které na podnik působí. Podrobný popis vybraných faktorů 

je uveden v následujícím textu. 

2.1 Mikroprostředí 

V rámci interního prostředí se obvykle popisují podnikové zdroje, ale také silné a slabé 

stránky podniku v jeho funkčních oblastech. Získá se tak souhrnný přehled o klíčových 

kompetencí podniku a jeho rozvojovém potenciálu. Níže jsou popsány vybrané interní 

oblasti, které jsou podstatné k tématu této práce a k lepšímu porozumění fungování 

společnosti XYZ.  

Obrázek č. 1 – Podnikatelské prostředí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [3, str. 39], 2019 
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2.1.1 Organizační struktura společnosti 

Společnost XYZ podniká s právní formou akciové společnosti, vlastnickou strukturu tvoří 

jediný akcionář vlastnící 100 % akcií. Grafické znázornění organizační struktury 

společnosti lze vidět na obrázku č. 2. Nejvyšším orgánem společnosti je představenstvo, 

které má celkem 3 členy, přičemž dozorčí rada má 1 člena. Management společnosti tvoří 

výkonný ředitel managementu, výkonný ředitel pro obchod a realizaci, ale také ředitelé 

jednotlivých divizí a útvarů. Celkem se jedná o 10 řídících pracovníků managementu.  

Jak lze vyčíst z obrázku, společnost vlastní dceřinou společnost X, akvizice této 

společnosti proběhla v roce 2018. Dále stojí za zmínku zahraniční činnost, přičemž 

společnost má obchodní kancelář na Slovensku a Kubě. Předmětem činnosti těchto 

organizačních složek je zprostředkování obchodů a poskytování služeb. 

2.1.2 Podnikové procesy 

Společnost XYZ dále také uplatňuje procesní řízení podniku. Procení řízení je takové 

řízení podniku, v němž klíčovou roli hrají procesy, které jsou chápany účelově, tedy ve 

vazbě na zákazníka. Každý proces je definován svými činnostmi, které vyžadují určité 

vstupy a tvoří výstup, který má hodnotu právě pro zákazníka. Obecně lze podnikové 

procesy rozdělit do 3 skupin, klíčové, podpůrné a řídící procesy. [6]  

Obrázek č. 2 – Organizační struktura 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5], 2019 
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Mapu podnikových procesů společnosti naleznete v příloze A, kde klíčové hlavní procesy 

jsou rozděleny dle produktů. První kategorií jsou takzvané safety produkty, které mají 

vysoké bezpečnostní požadavky. Jedná se především o zakázky v rámci jaderné 

energetiky. Další kategorií jsou standard produkty, ve které jsou zahrnuty méně náročné 

zakázky. Dále vlastní kategorií mají lékařské přístroje neboli medical produkty a poslední 

kategorií jsou výrobní procesy do kterých spadá především výroba průmyslové 

elektroniky, ale také výroba dodávek pro ostatní procesy.  

Do řídících procesů spadá například strategie, marketing a komunikace. Mezi podpůrné 

procesy patří správa informačních technologií, správa majetku, nákup a řízení jakosti. 

Každý ze zobrazených procesů má vlastního manažera, který je odpovědný za dosažení 

cílů procesu. Společnost využívá k popisu procesů dva způsoby, prvním je grafické 

znázornění pomocí modelovacího nástroje Bizagi a druhým způsobem je textový popis 

v podobě směrnice. Na obrázku č. 3 je pro příklad znázorněná struktura procesu řízení 

dokumentace. Tento proces se řídí směrnicí SM01 Řízení dokumentace, ve které jsou 

popsány veškeré náležitosti procesu jako jsou cíl procesu, manažer procesu, vstupy 

a výstupy procesu, jakým způsobem probíhá monitoring procesu a samozřejmě detailní 

popis procesu. 

Obrázek č. 3 – Struktura dokumentace a její řízení 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5], 2019. 
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2.1.3 Finance 

Společnost XYZ funguje na trhu již dlouho dobu a po finanční stránce je velmi stabilní. 

Základní kapitál byl splacen v plné výši, k 31. 3. 2019 činil 215.000 000 Kč. Společnost 

realizuje zakázky především v oboru energetiky, jejichž doba realizace od zahájení 

po předání díla velmi často přesahuje období 1 roku. Zakázky v oblasti jaderné energetiky 

dokonce i několik let. Dochází tak k meziročním výkyvům v oblasti tržeb a zisku.  

Aktuální údaje z roku 2018 uvádějí, že objem tržeb dosáhl výše 700 727 000 Kč, přičemž 

zisk před zdaněním činil 47 119 000 Kč. Nevýznamnější podíl na výsledcích společnosti 

měl segment jaderné energetiky. Společnost v tomto oboru zrealizovalo zakázky 

v objemu téměř 400 milionů Kč, což představuje více jak polovinu z celkového objemu 

tržeb. Dále společnost zaznamenala téměř dvojnásobný nárůst produkce v odvětví 

inteligentních systémů řízení, jejichž tržby dosáhly 75 milionů Kč.  

Z důvodu výkyvů je důležité sledovat budoucí výkonnost společnosti, tímto významným 

indikátorem je výše rozpracovaných zakázek. Hodnota rozpracovanosti na příští období 

dosáhla k 31. 3. 2019 hodnoty 528 milionů Kč. Nejdůležitější ekonomické výsledky 

v roce 2018 s porovnáním s hodnotami z minulých let jsou graficky znázorněny 

v příloze B. 

Kvůli nerovnoměrnému finančnímu kolísání využívala společnost XYZ obvyklé způsoby 

financování v podobě krátkodobých bankovních úvěrů. Jednalo se především o běžné 

revolvingové úvěry, ale také účelové úvěry k profinancování velkých zakázek. Jelikož se 

společnost stále více uplatňuje na zahraničních trzích, využívá standardní finanční 

zajišťovací nástroje i při minimalizaci měnových rizik. 

2.1.4 Informační systémy 

Čím větší organizace, tím důležitější roli hraje kvalita podnikového informačního 

systému (IS), který by měl umožňovat plynulý chod všech podnikových činností.   

Společnost XYZ využívá software IFS (Industrial and Financial System), který se 

specializuje na průmyslové podniky a nabízí flexibilní řešení podnikového informačního 

systému. Základní funkce softwaru IFS ve společnosti XYZ pokrývají oblasti jako jsou 

finance, controlling, řízení lidského kapitálu, řízení projektů, obchod a servis, projekce, 

nákup a skladování, projektová výroba, interní a marketingová komunikace, výroba 

průmyslové elektroniky, vývoj a metrologie. 
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Pomocí integrační platformy se využívají i další softwarové nástroje, které jsou tak 

propojeny s hlavním informačním systémem. Jedná se například o programy od 

Microsoft Office, především Word, Excel, Project, Visio a Power BI. Dále společnost 

využívá například program M-Files, který umožňuje snadnější, přehlednější a efektivnější 

práci se soubory. Jako další klíčové programy lze uvést nástroje pro vývoj a projektové 

nástroje jako jsou programy AutoCAD a Altium Designer. 

2.1.5 Zaměstnanci 

Společnost XYZ zaměstnává více jak 300 zaměstnanců na různých úrovních organizace. 

Proto je pro společnost důležité pečovat o firemní kulturu, která spolu se strategií a vizí 

má přímou návaznost na řízení lidských zdrojů a motivaci zaměstnanců. Cyklus řízení 

lidských zdrojů zahrnuje výběr a umístění zaměstnance, podávání výkonu, periodické 

hodnocení a udělení odměny, či zaměření se na osobní rozvoj zaměstnance.  

Systém benefitů společnosti nezahrnuje pouze finanční odměny, ale také se soustřeďuje 

na spokojenost zaměstnance a jeho motivaci k práci. Pro společnost je důležité, aby její 

zaměstnanci viděli ve své práci smysl a účel, proto jim poskytuje možnost osobního 

rozvoje v rámci firmy na základě jejich kompetence, kvalifikace, ale také aktivity 

a volnočasových zájmů a zálib.  

2.2 Mezoprostředí 

K analýze mezoprostředí se nejčastěji využívá nástroj zvaný Porterův model pěti sil. 

Tento nástroj uvádí pět faktorů, které podnik může částečně ovlivnit. Těmito faktory jsou 

zákazníci, dodavatelé, stávající konkurence, potencionální konkurence a substituty. 

2.2.1 Zákazníci 

Společnost XYZ podniká na trhu B2B3, který má konkrétní charakteristiky.   

Konkrétně se jedná o: [7] 

• Menší počet větších odběratelů 

Podnik jedná s menším počtem zákazníků, za to však mnohem většími než 

podniky na spotřebním trhu. V případě organizace XYZ jde především o velké 

společnosti v oboru energetiky. Pokud společnost získá zakázku u takto 

 
3 B2B – akronym z anglického Business-To-Business. Jedná se o termín pro obchodování mezi dvěma 

společnostmi. [7] 
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stavěného zákazníka, získá dlouhodobou garanci spolupráce na modernizaci 

a obnově produktů.  Například v roce 2018 společnost realizovala zakázky 

obnovy zařízení pro Jadernou elektrárnu Dukovany a Jadernou elektrárnu 

Mochovce na Slovensku.  

Další významné zakázky byly realizovány v oboru klasické energetiky, například 

pro společnosti Plzeňská energetika a Elektrárny Opatovice. V roce 2020 se 

očekává realizace zakázky pro tepelnou elektrárnu na Kubě. Jedná se o dodávku 

řídicího systému parní turbíny a související polní instrumentace a kabeláže. 

• Těsný vztah odběratele a dodavatele 

Jak již bylo zmíněno, mnoho zakázek společnosti XYZ vyžadují dlouhodobou 

spolupráci. Produkty v oboru energetiky potřebují dlouhodobou péči v průběhu 

celého životního cyklu, kterou společnost zajišťuje v podobě záručního 

i pozáručního servisu. Obnova a modernizace zařízení probíhá obvykle v etapách 

u zákazníka v předem daných termínech. Spolupráce probíhá nejen se 

zákazníkem, ale i s dodavateli subdodávek. Těsná spolupráce je v tomto oboru 

samozřejmostí, nejen z bezpečnostních a legislativních požadavků, ale i z toho 

důvodu, že jiným způsobem zakázky v potřebné kvalitě téměř nelze realizovat.  

• Profesionální přístup k prodeji 

Produkty na B2B trhu nakupují kvalifikování nákupčí, kteří se řídí přesně danými 

nákupními zásadami svých společností. Obvykle to znamená detailní 

dokumentaci jako jsou obchodní návrhy a kupní smlouvy. Také je nutný 

podrobný popis technického provedení produktů, protože jsou dodávány 

specialistům v oboru. 

• Vícenásobné prodejní návštěvy 

Z důvodu vysokých nároků na produkty společnosti XYZ, se do prodejního 

procesu zapojuje celá řada specialistů. Získání zakázky tak vyžaduje několik 

prodejních návštěv u odběratele. Odborníci zanalyzují potřeby zákazníků 

a navrhují komplexní řešení obsahující nejen software, ale i hardware. 
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2.2.2 Dodavatelé 

K poskytování produktů ve vysoké kvalitě je důležité mít dobré dodavatelské vztahy. 

Společnost XYZ vyvíjí vlastní zařízení a řešení, ale také využívá další klíčové 

komponenty od českých i zahraničních firem. Opět se dává důraz na blízkou spolupráci 

v rámci zakázek, proto společnost využívá komplexní systém sledování dodavatelských 

vztahů, který zároveň umožňuje jejich hodnocení. Mezi vážené dodavatele společnosti 

patří například podniky Siemens, B&R, Wago, Woodward a Wonderware, z českých 

firem pak Doosan Škoda Power, Geovap a Moravské přístroje. 

2.2.3 Stávající konkurence 

Jak již bylo několikrát zmíněno, ve většině zakázek je nutná spolupráce více organizací. 

Z tohoto důvodu tyto organizace mohou být jak partnerem, dodavatelem, tak konkurencí. 

V oblasti jaderné energetiky v tuzemsku působí jen málo firem, jako příklad lze uvést 

podnik Škoda JS. Ve světe je již konkurence více významná, například ve Francii, kde 

největší podíl elektrické energie vyrobí právě jaderné elektrárny. Právě ve Francii je trh 

spíše uzavřený, z důvodu velkého počtu firem s dlouholetým působením. 

Společnost XYZ sleduje konkurenci v rámci procesu marketingu. Pokud společnost 

chce proniknout na určitý trh, či segment, vždy se konkurence analyzuje v rámci 

průzkumu trhu, analýza poskytne celkový pohled na pozici společnosti například 

formou konkurenční mapy. Samozřejmě záleží, o jakou oblast specializace 

se jedná, například v oblasti smart systémů je konkurence podstatně vyšší než v oblasti 

jaderné energetiky. 

2.2.4 Potencionální konkurence 

Společnost XYZ má stabilní zázemí a dlouholeté zkušenosti ve svém oboru. Společnost 

se zaměřuje především na obor energetiky, který má vysoké finanční i legislativní nároky. 

V tomto oboru se klade důraz na spolehlivost, bezpečnost, která vyžaduje splnění různých 

norem a certifikací. Lze tedy říct, že hrozba vstupu nových podnikatelských subjektů na 

trh automatizace průmyslových procesů v oboru energetiky je velmi nízká. 
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2.2.5 Substituty 

S ohledem na oblast, ve které společnost XYZ podniká, lze říct, že substituty neexistují. 

Automatizace průmyslových procesů, a to především v oboru energetiky, ze své podstaty 

vytváří unikátní projekty, které přesně odpovídají požadavkům a situaci zákazníka. 

Společnost sleduje technologické trendy a aktivně investuje do oblasti výzkumu a vývoje 

nových technologických řešení. 

2.3 Makroprostředí 

Obvyklý nástroj k analýze makroprostředí je PEST analýza. PEST je akronymem čtyř 

faktorů externího prostředí, které působí na podnik. Jedná se o faktory politicko-

legislativní, ekonomické, sociálně kulturní a technologické. Tyto faktory jsou mimo 

kontrolu firmy, ale významně ovlivňují chod podniku a jeho konkurenčního postavení. 

Podnik by tyto faktory měl sledovat a řádně se jim přizpůsobovat tak, aby patřičně využil 

příležitosti a odvrátil hrozby. [8] 

2.3.1 Politicko-legislativní faktory 

Z politicko-legislativního prostředí nejvíce společnost XYZ ovlivňují zákony, které se 

týkají energetiky, v České republice se například jedná o následující zákony: 

• Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

• Zákon č. 263/2016 Sb. Atomový zákon 

• Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 

• Zákon č. 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie 

Dále Společnost XYZ významně ovlivňuje vyhláška č. 408/2016 Sb., Vyhláška 

o požadavcích na systém řízení, kterou vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Odvětví, ve kterém společnost XYZ podniká podléhá vysokými legislativními nároky, 

především z důvodu bezpečnosti. Sledování těchto zákonů a jejich aktualizací je proto 

velmi důležité. Společnost k tomu využívá komplexní systém na bázi požadavků pro 

každý konkrétní projekt, který se pravidelně aktualizuje a který poskytuje přehled 

o návaznosti a míře splnění každého požadavku. 

Společnost XYZ samozřejmě také podléhá dalším zákonům, které se týkají všech 

podnikatelských subjektů, jako je například: Zákon o obchodních korporacích, Zákon 

o daních z příjmů, Občanský zákoník, Zákoník práce a další. 
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2.3.2 Ekonomické faktory 

Česká republika je země s relativně vyspělou tržní ekonomikou, která je zaměřená na 

export. Jedno z hlavních klíčových odvětví je strojírenský průmysl, což je pro společnost 

XYZ po ekonomické stránce příznivé. Lze předpokládat, že celkový ekonomický růst 

bude v následujících letech zpomalovat, důvodem je cykličnost hospodářského vývoje, 

ale i přetrvávající rizika (negativní dopady brexitu, obchodní válka, finanční krize atd.). 

[9], [10] 

Vlivem nižší dynamiky domácí poptávky se v roce 2020, dle odhadů z ledna 2020, 

předpokládá zpomalení ekonomického růstu na 2 %. Za rok 2019 tento ukazatel, reálný 

hrubý domácí produkt, činil 2,5 %. V roce 2018 dosahoval 2,8 %, ukazatel má klesající 

tendenci. Dalším důležitým makroekonomickým ukazatelem je průměrná míra inflace, 

která v roce 2018 činila 2,1 %. V roce 2019 dosáhla 2,8 % a v roce 2020 se odhaduje její 

stagnace na stejné úrovni. Důvodem jsou především státní administrativní opatření a tržní 

faktory, jako jsou cena ropy a vývoj měnového kurzu. [11] 

Dalšími významnými makroekonomickými ukazateli je i nezaměstnanost a vývoj kurzů. 

Bohužel odhady všech ekonomických ukazatelů nezahrnují významný vliv pandemie 

Covid-19, která zasáhla téměř celý svět. Vlivem událostí na začátku roku 2020, tedy 

rozšíření koronaviru Covid-19 z Číny do zbytku světa i do ČR, se zvýšilo riziko 

hospodářské krize. Právě v Číně se kvůli koronaviru propadla průmyslová výroba 

o 13,5 %, ale zároveň jde i o jednu z prvních zemí, které se podařilo situaci stabilizovat 

a produkce opět pomalu roste. To samozřejmě velmi ovlivňuje podniky v ČR i v dalších 

západních zemích. Dochází k výpadkům dodávek, což má dopad na zakázky a jejich 

plnění. Momentálním problémem je omezení dopravy a zavedení kontroly na hranicích. 

Další vývoj je zatím velmi nejistý, celá ekonomika značně závisí na rychlosti zvládnutí 

situace, na přístupu vlád jednotlivých zemí Evropské unie a také jejích občanů. [12] 

2.3.3 Sociálně-kulturní faktory  

Analýza sociálně-kulturních faktorů je důležitá především pro podniky, které působí na 

spotřebním trhu, kdy společnost vytváří různé hodnoty a názory na produkty na trhu. 

I přesto, že společnost XYZ na tomto trhu nepůsobí, je důležité pečovat a budovat 

správnou image firmy jak u široké veřejnosti, tak u svých vlastních zaměstnanců. Pokud 

by podnik začal strádat, mohlo by dojít k vlně propouštění, které by mohlo vyvolat 

nedůvěru, cynismus a pokles loajality. Společnost XYZ se aktivně věnuje podnikové 
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kultuře a má nastavená přesná pravidla formou etického kodexu, ve kterém společnost 

svým zaměstnancům garantuje například právo na soukromí, ochranu osobních údajů, 

bezpečné a přívětivé pracovní prostředí a svobodu sdružování. [7] 

Co se týče široké veřejnosti, v České republice je obor energetiky citlivým tématem. 

Z průzkumů je patrné, že existuje silná skupina obyvatelstva, která se domnívá, že jaderné 

elektrárny jsou nebezpečné, a proto nechtějí tento typ elektráren podporovat. Ještě v 

menší oblibě jsou pak uhelné elektrárny, a naopak stále více Čechů preferuje obnovitelné 

zdroje energie, například solární, větrné a vodní elektrárny. [13], [14], [15] 

Dále je vhodné zmínit, že společnost XYZ dodržuje zásady společensky zodpovědné 

firmy a udržitelného rozvoje. To například znamená, že vyhledává způsoby, jak zabránit 

znečištění a celkově snížit dopad ze své činnosti na životní prostředí, ale také jak celkově 

snížit spotřebu zdrojů. Společnost tak získala certifikát k environmentálnímu vyúčtování 

v roce 2013. Společnost také aktivně podporuje vzdělání a kulturu v regionu. Například 

v roce 2019 se společnost podílela na vzniku nové učebnice Základy automatizace. 

Společnost se také pravidelně účastní vzdělávacích a pracovních veletrhů, kde společnost 

prezentuje své produkty a kompetence. 

2.3.4 Technologické faktory 

Tempo technologických změn v oboru podnikání společnosti XYZ je vysoké, proto je pro 

ni velmi důležité se technologickým faktorům věnovat. Firma tak činí v rámci oddělení 

výzkumu a vývoje, které se věnuje jak technologickým inovacím, tak dodržením 

technologických regulací. Zvýšená regulace technologických změn je způsobena 

především z důsledku vyšších bezpečnostních požadavků. Podnětem technologických 

inovací nejčastěji bývají zákaznické požadavky a státní regulace.  

Jedna z významných oblastí, kterou se společnost zabývá již od svého založení je 

automatizace technologických procesů. Společnost XYZ tak vlastní technické a 

technologické know-how, které v rámci technologického prostředí podniku udržuje 

vysokou konkurenceschopnost. To se odráží i v kvalitě produktů, společnost XYZ 

pracuje s moderními technologiemi, což umožnuje se přizpůsobit nejnovějším trendům v 

oblasti průmyslové automatizace a zdravotnictví. Mezi aktuální oblasti, ve kterých by 

společnost XYZ ráda rozšířila své obzory patří například technologie Průmyslu 4.0, proto 

se  momentálně zabývá rozšířením svého portfolia produktů v rámci IoT a inteligentních 

průmyslových systémů. 
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3 Řízení rizik 

Každá organizace na trhu se setkává v různých formách s riziky. Tato rizika mohou 

například pocházet z podnikového prostředí, které bylo konkrétně popsáno v předchozí 

kapitole. Společnost XYZ je inovativní technologickou společností s citlivým 

know-how4, která působí na mezinárodních trzích. Čím větší je oblast, na kterou podnik 

působí, tím více nástrah, které potencionálně mohou ohrozit úspěchy a cíle podniku. 

Právě proto je důležité rizikové faktory sledovat a určitým způsobem řídit. 

3.1 Riziko 

Jako první je důležité si definovat, co pod pojmem riziko chápeme. Autoři tento pojem 

definují různě, proto tedy neexistuje jedna obecně uznávaná definice. Pro pochopení 

problematiky je níže uveden seznam vybraných definic dle publikací [17] a [18], které 

riziko vymezují jako: 

• Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

• Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

• Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku odlišného od výsledku očekávaného. 

• Možnost vzniku ztráty nebo zisku. 

• Nejistota vztahující se k újmě 

• Pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací 

scénáře nebezpečí, vyjádřena v penězích nebo jiných jednotkách. 

• Pravděpodobnost, že se skutečná hodnota odchýlí od očekávaných hodnot. 

I přesto, že se jedná o definice jednoho pojmu, jsou zde vidět rozdíly, a to především 

v tom, jaký má riziko dopad. Lze tedy uvést universální definici, která uvádí, že riziko je 

účinek nejistoty na cíle, přičemž účinek je možná odchylka od očekávaného. Z toho 

vyplívá, že riziko může být negativní, pozitivní, nebo obojí zároveň. Organizace 

se obvykle zaměřují na rizika s negativním dopadem, tedy rizika, která mohou 

vytvářet hrozby. I přesto je ale důležité nezapomenout na tuto dualitu rizikových faktorů, 

nevidět pouze to špatné a spíše se zamyslet nad přínosy a příležitosti, které riziko 

vytváří. [18], [19] 

 
4 Know-how = výraz pro unikátní a cennou znalost, jak dělat něco dobře. V podnikové praxi se jedná o 

takové znalosti a zkušenosti, které tvoří konkurenční výhodu. [16] 
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Ve výše uvedené definici je použit výraz nejistota, který by se neměl zaměňovat 

s termínem neurčitost. Tyto pojmy svým způsobem vyjadřují kvalitu informací, které 

využíváme k analýze rizik. Prvním stupněm je jistota, při které jsou všechny skutečnosti 

známy a pravděpodobnost výskytu je 100 %. Nejistota a neurčitost vzniká v případě 

neúplnosti či absence informací. U nejistoty lze na základě získaných informací 

odhadnout následek události a také její pravděpodobnost nastání, zatímco při neurčitost 

tyto aspekty stanovit nelze. Neurčitost je tedy situace, kdy není zcela jasné, zda se vůbec 

může něco stát, aniž by dané „něco“ mělo jakýkoliv význam. [18] 

3.1.1 Klasifikace rizik 

Ačkoliv rizik může být teoreticky nekonečně mnoho, i přesto se mnozí autoři pokoušejí 

o rozdělení rizik do různých tříd a typů. Podle [18] existují následující kategorie: 

• Hmotné riziko – takové riziko, které je zpravidla měřitelné. 

• Nehmotné riziko – riziko, které nelze vyčíslit. Obvykle souvisejí s duševní 

činností. Někdy označováno jako psychologické riziko. 

• Spekulativní riziko – riziko, které jedinec záměrně podstupuje za účelem 

dosažení zisku. 

• Čisté riziko – jedná se o riziko, jehož realizace má vždy negativní účinky 

• Systematické riziko – riziko, které ovlivňuje více projektů naráz 

• Nesystematické riziko – riziko, které ovlivňuje pouze jeden projekt a je 

nezávislé na ostatních. 

• Pojistitelné a nepojistitelné riziko – souvisí s přenesením rizika na třetí osobu. 

• Strategické riziko – souvisí se strategickým rozhodováním vrcholového 

managementu organizace 

• Operační riziko – souvisí s rozhodováním na operativní úrovni managementu  

Další zajímavé členění uvádí [20] tak, že rizika jsou rozdělené v rámci jedné organizace. 

Je však nutno říct, že mnoho rizik nemusí nutně patřit pouze do jedné kategorie. 

Organizace funguje jako celek, proto rizika se navzájem ovlivňují a mohou působit napříč 

organizací. Publikace tedy uvádí čtyři hlavní typy rizik: 

• Strategické riziko – představují velký dopad na organizaci, řeší se na úrovni 

vrcholového managementu. Patří sem například vývoj trhů, konkurence, 

technologií, stav ekonomiky a změny potřeb zákazníků. 
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• Operační/provozní riziko – souvisejí s vlastní produkcí organizace a její 

činností. Rovněž vyžadují zapojení vedení organizace, patří sem například změny 

z oddělení distribuce, logistiky, IT, kvality a také vlivy se strany zaměstnanců a 

dodavatelů. 

• Riziko nesouladu – rizika spojená se změnou legislativy, například změny 

pravidel na burze cenných papírů, změna daňových zákonů a účetních standardů. 

• Interní a externí finanční riziko – interní finanční riziko například představuje 

ztrátu ziskovosti, zatímco externí finanční riziko zahrnuje změny v měnových 

kurzech nebo úrokových mír. 

3.2 Management rizik 

Management rizik je nepostradatelná součást manažerského rozhodování. Manažeři 

v organizacích se s rizikovými faktory setkávají denně a určitým způsobem tato rizika 

řídí i bez zavedení komplexního systému. Studie a průzkumy dokazují, že mnohé 

organizace se na rizika dívají izolovaně, a tím ignorují klíčová systematická rizika. 

Zavedený systém řízení rizik v podniku umožňuje řídit rizika tak, aby nedošlo 

k opakování předchozích chyb. Zřízení efektivního systému řízení v podniku je velkou 

výzvou, která kombinuje již zavedené subsystémy tak, aby vznikl systém s dynamickou 

strukturou, který probíhá napříč celou organizací. [21] 

Management rizik není lineárním procesem, naopak jde spíše o balancování s velkým 

množstvím prvků, které se vzájemně ovlivňují. Management rizik je komplexní, 

dlouhodobý proces, který udává systematická pravidla, jak přistupovat k nejistotě 

a riziku. Jedná se o koordinované činnosti, které umožňují lepší vedení a řízení 

organizace. [20], [22] 

Efektivní systém řízení rizik je takový systém, jehož náklady jsou nižší než užitek, který 

přináší. Na problematiku řízení rizik by se proto měla zaměřit určitá skupina organizací, 

a to především organizace které, dle [20], mají následující vlastnosti: 

• Disponují několika různými pracovišti (z geografického i věcného hlediska). 

• Mají více procesů a větší strukturovanost procesů. 

• Mají větší množství subdodavatelů. 

• Vlastní výrobní závod, který byl používán více než 30 let. 

• Působí na vysoce regulovaném odvětví. 
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Lze tedy říct, že čím větší a komplexnější organizace, tím větší budou přínosy ze zavedení 

systému řízení rizik. Systém řízení rizik umožňuje předcházet ztrátám a umožňuje 

efektivněji využívat disponibilní zdroje, ať už se jedná o materiál, zařízení, nebo 

zaměstnance. Dále také napomáhá organizaci a manažerům při rozhodování na různých 

úrovní managementu. [20] 

3.2.1 Obecný model řízení rizik 

Metod, jakým způsobem rizika řídit, je mnoho, přesto se obvykle shodují ve 

čtyřech klíčových procesech. Lze tak sestavit obecný model risk managementu, který je 

uveden na obrázku č. 4. Tento model znázorňuje, že řízení rizik je takzvaným 

nepřetržitým procesem, který se neustále opakuje. [20] 

Před zavedením vlastního systému řízení je vhodné se zamyslet, zda nevyužít již 

vytvořené normy, či rámce, které umožňují snadnější implementaci systému řízení rizik. 

Dosud neexistuje mezinárodně závazný rámec pro řízení podnikových rizik, nicméně 

existuje řada norem, či metodik, které organizace využívají jako začáteční platformu. [21] 

  

Obrázek č. 4 – Obecný model řízení rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [27, str. 163], 2019 
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3.2.2 Rámec řízení rizik v organizaci 

V této kapitole jsou stručně představeny vybrané metodiky pro řízení rizik. Každý 

z uvedených přístupů se staví k řízení rizik jiným způsobem, nebo se zaměřuje na odlišné 

oblasti, které popisuje detailněji. 

3.2.2.1 COSO 

Tuto metodiku vydala organizace Committee Of Sponsoring Organizations Of The 

Treadways Commission (COSO), tedy Výbor sponzorujících organizací Treadwayovy 

komise. Původní model byl vydán v roce 1992 a byl především zaměřen na oblast 

účetnictví. Rámec COSO podporuje optimalizaci cílů organizace s interní kontrolou. 

Základní myšlenkou je kombinace úkolů a komponent v systému interní kontroly, jehož 

součástí jsou operace, finanční výkaznictví a dodržování předpisů. [21], [24] 

Nový rámec rozšířil původní model o oblast ERM, Enterprise Risk Management, tedy 

řízení podnikových rizik. Aktualizace z roku 2017 se zaměřuje na integraci řízení rizik 

do strategie společnosti a napříč jejích obchodních praktik. Rámec ERM definuje celkem 

pět klíčových komponent, které jsou vzájemně propojeny: [25] 

• Správa a kultura – Správa stanovuje odpovědnosti za řízení podnikových rizik. 

Kultura se týká především etických hodnot, porozumění a postoje k riziku.  

• Strategie a stanovení cílů – Řízení podnikových rizik je součástí procesu 

strategického plánování. 

• Výkon – Rizika, která mohou mít dopad na stanovené cíle musí být 

identifikována, ohodnocena a seřazena dle závažnosti. Dále je nutné vybrat 

patřičné reakce na daná rizika a zhodnotit je v rámci portfolia. 

• Kontrola a revize – Kontrola výkonnosti účetní jednotky a funkčnosti jejích 

komponent v průběhu času. 

• Informace, komunikace a reporting – Řízení podnikových rizik vyžaduje 

souvislý proces získávání a sdílení informací, které plynou napříč celou 

organizací. 
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3.2.2.2 CAS  

Společnost Casualty Actuarial Society (CAS), tedy Společnost pro pojištění ztrát, vydala 

v roce 2003 metodiku, ve které je řízení podnikových rizik ERM definováno jako firemní 

disciplína, která rizika posuzuje, kontroluje, využívá a sleduje za účelem zvýšení 

krátkodobé a dlouhodobé hodnoty organizace. [24], [26] 

Rámec ERM uvádí dvě hlavní dimenze, první dimenzí jsou druhy rizik, které jsou 

následující: [26] 

• Hazardní riziko – přírodní katastrofy a pracovní úrazy 

• Finanční riziko – kurzovní riziko, inflace, změn úroků a riziko likvidity 

• Operační riziko – selhání produktu a výroby, přerozdělení zdrojů a riziko 

špatných pracovních vztahů 

• Strategické riziko – fluktuace poptávky a cen na trhu, konkurence, státní 

regulace, technologický pokrok a reputační riziko 

Druhá dimenze popisuje jednotlivé kroky samotného procesu řízení podnikových rizik, 

které jsou: [26] 

• Stanovení kontextu – porozumění současným podmínkám, ve kterých se 

organizace nachází v kontextu k řízení rizik, zejména tak externí a interní vlivy. 

• Identifikace rizik – dokumentace hrozeb, které ovlivňují dosažení cílů 

organizace a dokumentace oblastí, které lze využít k získání konkurenční výhody. 

• Analýza a kvantifikace rizik – stanovení pravděpodobnosti nastání rizik a jejich 

dopadu na cíle organizace. 

• Integrace rizik – agregace rizik odrážející korelace a účinky na klíčové 

výkonnostní ukazatele organizace. 

• Stanovení priorit – určení závažnosti rizik a vhodné stanovení priorit k vytvoření 

souhrnného rizikového profilu. 

• Navržení vhodných opatření – návrhy a uvedení strategií, kontrol, a způsobů 

využívání různých rizik. 

• Monitorování a zhodnocení – nepřetržité měření a pozorování rizikových 

faktorů a zavedených opatření. 
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3.2.2.3 ISO 31000 

Jedná se o normu vydanou Mezinárodní organizací pro normalizaci, The International 

Organization for Standardization (ISO), která se věnuje řízení rizik s obecným zamřením. 

Norma uvádí, že „řízení rizik je soustavně se opakující činnost a pomáhá organizacím 

při stanovování strategie, dosahování cílů a příjímání informovaných rozhodnutí“ [19]. 

Dále norma uvádí, že řízení rizik patří mezi výkonné funkce, je tedy součástí vedení 

a správy organizace, které je nezbytné na všech úrovních. [24], [19] 

Norma je založená na 3 pilířích organizace, jde o zásady, rámec (struktura) a samotný 

proces řízení rizik. Prvním pilířem jsou zásady, jejichž cílem je pomocí řízení rizik 

vytvoření a ochrana hodnoty. Konkrétně jde o: [19]  

• Trvalé zlepšování – získávání zkušeností a učení se. 

• Integrace – řízení rizik je součástí všech aktivit organizace. 

• Struktura a obsáhlost – tvorba konzistentních a porovnatelných výsledků 

• Přizpůsobitelnost – řízení rizik je přizpůsobeno potřebám organizace 

• Kompletnost – zapojení zainteresovaných stran 

• Dynamika – řízení rizik vyžaduje pružnou reakci na změny 

• Nejlépe dosažitelné informace – zohlednění všech dostupných informací 

• Lidské a kulturní faktory – významné ovlivnění řízení rizik 

Druhým pilířem je rámec, jehož účelem je napomáhat organizaci k lepšímu začlenění 

řízení rizik do činností organizace. Klíčové nastavení rámce má na ve své kompetenci 

vedení organizace, které přiděluje zdroje a pravomoci na příslušných úrovních 

organizace, stanovuje přístup k řízení rizik a zajišťuje úplnost implementace řízení rizik. 

Samotný vývoj rámce zahrnuje následující aspekty: [19]  

• Integrace – pochopení organizační struktury a kontextu 

• Návrh – formulování závazků k řízení rizik, přidělení rolí, pravomocí a zdrojů 

• Implementace – vypracování plánu a modifikace rozhodovacích procesů 

• Hodnocení – periodické měření výkonnosti rámce řízení rizik 

• Zlepšování – přizpůsobování a trvalé zlepšování řízení rizik 

Třetím pilířem je proces řízení rizik, který má být nedílnou součástí vedení a 

rozhodovacích procesů. Tento proces je znázorněn na obrázku č. 5 a je detailněji popsán 

v následující kapitole 3.3. Proces řízení rizik. [19]  
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3.3 Proces řízení rizik 

V této kapitole jsou stručně popsány jednotlivé fáze procesu řízení rizik, které vychází 

z obecného modelu řízení rizik a normy ISO 31000. Tento rámec řízení rizik, byl 

doporučen a následně vybrán jako nejvhodnější začáteční platformou řízení rizik ve 

společnosti XYZ z důvodu flexibilního použití a mezinárodní působnosti. Dalším 

důvodem je i fakt, že základní principy a zásady, které norma uvádí, odpovídají hodnotám 

a cílům společnosti XYZ. 

3.3.1 Vymezení kontextu a rozsahu managementu rizik 

Počáteční fází řízení rizik je vymezení kontextu a rozsahu, který se týká vytvoření vhodné 

organizační struktury pro následující fáze. Tuto počáteční fázi lze rozdělit na tři 

následující etapy. [19] 

 

Obrázek č. 5 – Proces řízení rizik dle normy ISO 31000:2018 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [19, str. 19], 2019 
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a) Stanovení vnitřního a vnějšího kontextu 

Jako první je nutné provést analýzu externí a interní prostředí podniku, které bylo 

konkrétně pro společnost XYZ provedeno v kapitole 2. Jedná se o souhrn vnějších 

a vnitřních faktorů, které působí na organizaci.  

b) Stanovení kontextu v rámci procesu řízení rizik 

Do této etapy patří určení odpovědností, pravomocí a vztahů v rámci procesu řízení 

rizik. Jde o stanovení vhodné struktury organizace a cílů řízení rizik, kterou jsou 

v návaznosti se strategickými cíli organizace. Obvykle je stanoven větší počet cílů, 

jako základní cíl lze uvést zajištění přežití organizace, tím je myšleno minimalizace 

finančních a jiných ztrát a problémů, které by ohrozili firemní existenci. Mezi další 

cíle může patřit udržení podnikatelské prosperity, zvýšení tržní hodnoty firmy nebo 

zvýšení jakosti. [3], [24] 

c) Určování kritérií rizik 

Jedná se o určování kritérií pro vyhodnocení důležitosti rizika a způsobů stanovení 

jeho úrovně. V souvislosti s touto problematikou se určuje takzvaná riziková kapacita 

společnosti (Risk Capacity), která vyjadřuje nejvyšší finanční ztrátu, kterou je firma 

schopna přežít. Dále se určuje hranice přijatelného rizika (Risk Appetite), která 

představuje maximální výši ztráty, kterou je firma ochotna přijmout. Hranici 

přijatelného rizika určuje strategické vedení firmy, proto je ovlivněna postoji 

managementu k riziku a také na požadavcích a očekáváních zainteresovaných 

stran. [3], [24] 

3.3.2 Identifikace rizika 

Identifikace rizik je klíčovou fází managementu rizik, je nejdůležitější a nejvíce časově 

náročná, protože veškeré následující fáze vychází právě z identifikace, jakožto 

primárního výchozího bodu. Náplní identifikace rizik je nalezení všech rizikových 

faktorů, které mohou ovlivnit cíle organizace. Výsledkem této fáze je registr rizik neboli 

také katalog rizik, ve kterém jsou rizikové faktory popsány, a každému rizikovému 

faktoru je přiřazeno unikátní identifikační číslo. Katalog rizik se pravidelně obnovuje, 

obvykle měsíčně či kvartálně. Důležité je si připomenout, že rizikové faktory mohou mít 

negativní, tak pozitivní význam. [3] 
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Identifikace rizik vyžaduje tvůrčí a systematický přístup, proto existuje různé nástroje a 

techniky, které pomáhají k získávání informací a porozumění souvislostí a procesů uvnitř 

organizace, což vede k odhalení rizikových faktorů. Mezi nejčastěji používané nástroje 

identifikace rizik patří: [24] 

▪ Brainstorming 

Jedná se o skupinovou tvůrčí techniku, jejíchž účelem je generování 

a zaznamenání co nejvíce nápadů na dané téma. Jednou z klíčových zásad 

brainstormingu je nekritizovat návrhy ostatních. Docílí se tak příjemné atmosféry, 

která povzbuzuje proudění myšlenkových toků účastníků brainstormingu. [27] 

▪ Provedení „Pre-Mortem” 

Jde o obdobu brainstormingu, kde si členové tvůrčí skupiny představí, že se 

nepodařilo dosáhnout požadovaných cílů. Úkolem je popsat, proč a z jakých 

důvodů se daných cílů nedosáhlo. 

▪ Kontrolní seznamy (checklists) 

Přehledný seznam potencionálních rizikových faktorů, které mohou napovídat a 

povzbudit k dalším nápadům. Vhodné použít v kombinaci s brainstormingem. 

▪ Dotazníky a strukturované rozhovory 

Projednávání rizikových oblastí s experty nebo dotazování pomocí vhodně 

formulovaných otázek, které vede k shromáždění klíčových informací. 

▪ Nástroje strategické analýzy 

Z nástrojů strategické analýzy lze například využít analýzu PEST, nebo Porterův 

model pěti sil, viz kapitola 2. Dále lze také využít analýzu SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), která posuzuje silné a slabé stránky 

organizace, ale také příležitosti a hrozby. Analýza SWOT tak poskytuje ucelený 

rozbor stavu organizace. [28] 

▪ Diagram příčin a následků 

Též Išikawův diagram nebo diagram rybí kosti, je grafický nástroj k nalezení 

všech potencionálních příčin jednoho problému (následku). Příklad, jak diagram 

může vypadat, naleznete na obrázku č. 6. Tento nástroj je velmi užitečný 

v případě, kdy některé příčiny se podílejí na více rizicích. Na základě 

podrobnějšího rozboru lze tak vytvořit sktrukturu vazeb mezi jednotlivými riziky. 
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3.3.3 Analýza rizika 

Další fází procesu řízení rizik je analýza, která zahrnuje obsáhlé posouzení rizik. Účelem 

této fáze je pochopit povahu rizika, určit jeho charakteristiky a rozsah v jakém mohou 

ovlivnit cíle organizace. Získávají se další důležité informace o rizikových faktorech, jako 

je například zdroje rizika, následky a výše dopadu, pravděpodobnost nastání rizika 

a vzájemné vazby rizikových faktorů. [17], [24] 

Analýza rizik je významně ovlivněna kvalitou použitých informací, ale také postojem 

k riziko a jeho vnímáním. Rozhodovatel, či hodnotitel rizikových faktorů, může mít 

buď averzi k riziku, sklon k riziku, nebo neutrální postoj k riziku. Postoj k riziku 

je ovlivněn například povahou dané osoby, zkušenostmi a prostředím, ve kterém rizikový 

faktor působí. [29] 

Na základě způsobu vyjádření veličin se analytické techniky člení na kvalitativní a 

kvantitativní, ale lze také použít jejich kombinaci. 

Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza je založena na popisných stupnicích, obvykle jde o slovní vyjádření 

<malé, střední, velké>, nebo bodové ohodnocení <1 až 5>. Účelem je popis 

pravděpodobnosti výskytu a dopadu rizika. Kvalitativní analýza je jednodušší, rychlejší, 

ale více subjektivní a je zvlášť užitečná pro počáteční stanovení těchto charakteristik. 

V praxi se doporučuje využívat pěti nebo deseti stupňové škály, které umožňují 

detailnější klasifikaci priorit a významnosti rizik. [17], [30]  

Obrázek č. 6 – Diagram příčin a následků 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [24], 2019 
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Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza je založena na matematických výpočtech a využívá numerické 

vyjádření pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu rizika. Dopad je stanoven 

výpočtem a je obvykle vyjádřen ve finančních jednotkách. Pravděpodobnost je dána 

odhadem, nebo na základě statistik a historických údajů. Výsledky kvantitativní analýzy 

jsou více důvěryhodné než kvalitativní, protože do procesu analýzy vstupuje méně 

subjektivity ze strany hodnotitele. Na druhou stranu jsou více časově náročně z důvodu 

nutnosti zpracování vysokého množství dat. [17], [31] 

3.3.4 Hodnocení rizika 

Další fází je hodnocení rizik, které zahrnuje porovnání výsledků analýzy rizik se 

stanovenými kritérii, které byli určeny na začátku celého procesu. Záměrem fáze 

hodnocení je podpořit rozhodnutí, zda je zapotřebí stanovit nová opatření, provést další 

analýzu rizika, či s rizikem dále nijak nenakládat. Výsledkem této fáze je tedy seřazení 

rizik dle významnosti a stanovení dalšího postupu. [24], [19]  

3.3.5 Nástroje posuzování rizik 

Před tím, než bude představena další fáze procesu řízení rizik, je vhodné uvést nástroje a 

techniky posuzování rizik, které jsou v podnikové praxi často využívány. Mezi tyto 

nástroje například patří již zmiňované techniky jako brainstorming, provedení 

„Pre-Mortem“, kontrolní seznamy, diagram příčin a následků, dotazníky, rozhovory 

a nástroje strategické analýzy (analýza SWOT, PEST, Porterův model pěti sil). Mezi další 

známé metody patří: 

• Metoda Delphi 

Tato metoda spočívá ve strukturovaném dotazování expertů. Dotazování probíhá 

v několika kolech, přičemž experti nepřicházejí do styku, nejsou tak ovlivněny 

úsudkem ostatních. V posledním kole dotazování by se mělo dosáhnout 

skupinové shody. Výhodou této metody je získání nezkreslených a nezávislých 

odpovědí. Jako nevýhodu lze uvést časovou náročnost. [17], [32] 

• Metoda FMEA 

Jedná se o analýzu způsobů a důsledků poruch, failure modes and effects analysis 

(FMEA), která patří mezi nejrozšířenější metodu expertní analýzy rizik. Cílem 

metody je identifikovat možné poruchy, jejich různé způsoby a následky.  
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Celkem má metoda 2 fáze, první fáze je zaměřena na identifikaci možných poruch 

a druhá fáze se věnuje numerickému ohodnocení těchto poruch pomocí indexu 

RPN, který je dán součinem dopadu, pravděpodobnosti a zjistitelnosti poruchy. 

Metoda lze využít v různých částech a úrovních organizace. [18], [24] 

• Metoda What If Analysis 

Analýza „Co se stane když…“ je vhodná zejména k identifikaci rizikových 

faktorů, lze použít v kombinaci s brainstormingem. Účelem této metody je 

nalezení možných dopadů ve vybraných situacích pomocí týmového tvůrčího 

myšlení. [24], [33]   

• Metoda HAZOP 

Hazard and operability study (HAZOP), studie nebezpečí a provozuschopnosti, 

je metodou, která systematicky a podrobně zkoumá procesní systémy, postupy 

a zařízení. Opět se využívá určitá forma brainstormingu. Účelem metody je 

identifikovat a ocenit potencionální nebezpečí, ať už se týká zaměstnanců, 

zařízení, životního prostředí, nebo provozu. V některých odvětvích je tato metoda 

standardním požadavkem schvalovacích orgánů. [24], [30] 

• Analýza citlivosti 

Podstatou této metody je zjištění citlivosti, též závislosti, mezi vstupními 

proměnnými rizikového faktoru a jeho významností. Jde tedy o analýzu, která 

zkoumá, jakým způsobem se mění významnost rizika při různých změnách 

vstupních předpokladů. [29] 

• Simulace Monte Carlo 

Jedná se o statistickou simulační metodu, která generuje velký počet scénářů 

a propočet kritérií hodnocení pro každý scénář. Pro použití této metody 

je, aby jednotlivá rizika byla popsána vhodnou pravděpodobností funkcí 

a typem rozdělení. Dále je nutné uvést model, který popisuje vazby mezi 

danými riziky. [24], [29] 

• Analýza scénářů 

Tato metoda je založena na sestavení strukturovaných scénářů, které poskytují 

obraz budoucího stavu. Každý scénář je vytvářen jednotlivými prvky a vazbami 

mezi nimi. Množina vytvořených scénářů je tak vzájemně konzistentní kombinace 

klíčových hodnot rizikových faktorů. Počet scénářů není omezen, ale obvykle se 

sestavuje scénář optimistický, realistický a pesimistický. [29] 
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3.3.6 Ošetření rizik 

Další fází procesu řízení rizik je ošetření rizik, jehož účel je výběr a implementace 

vhodného řešení pro jednotlivá rizika. Ošetřování rizik je opakující se proces, který je 

graficky znázorněn na obrázku 7. Formulace a volba vhodných možností ošetření 

zahrnuje především posouzení přínosů a nákladů, které plynou z daného rizika a 

implementace jeho ošetření. Důvody výběru možnosti ošetření nejsou ale pouze 

ekonomické, důležité je také zvážit ostatní povinnosti organizace, závazky, hodnoty a 

názory zainteresovaných stran. [19] 

Existuje celá řada postupů a strategií, jak k ošetření rizik přistupovat. Volba strategie 

závisí na mnoha faktorech, především na výsledcích předešlé analýzy rizik, ale také na 

finančních a lidských zdrojích, které jsou k dispozici. Obecně lze využít model 4T, viz 

tabulka 1, který doporučuje 4 nejčastěji využívané strategie, které jsou: 

Strategie „Take“ 

Jedná se o strategii převzetí rizika, akceptaci též retenci rizika. Jde obvykle o situaci, kdy 

riziko má malý dopad na organizaci a zároveň i nízkou pravděpodobnost. 

V tomto případě jde o vědomé nepřijetí žádných opatření, které jsou zároveň nejméně 

nákladnou možností. Tato strategie se volí v pouze v případě, pokud jsou dostatečně 

velké finanční rezervy, které jsou úměrné k velikosti dopadu rizika. [18] 

Obrázek č. 7 – Proces ošetřování rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [19], 2019 
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Strategie „Transfer“ 

Tato strategie zahrnuje přenesení rizika na třetí osobu za poskytnutí úplaty. Jde 

o defenzivní přístup k riziku, protože se nejedná o odstranění příčin vzniku nežádoucích 

událostí, ale pouze o tlumení dopadu rizika. Patří sem například uzavření pojistných 

smluv, dlouhodobých kupních smluv za předem stanovené ceny, leasing, nebo také 

faktoring (odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou společností). [18], [33] 

Strategie „Treat“ 

Strategie ošetření, či zmírnění rizika, je další z možností, jak riziko zvládnout. Tato 

strategie zahrnuje dva možné přístupy. První přístup je zaměřen na snížení 

pravděpodobnosti výskytu rizika a druhý přístup je zaměřen na snížení velikosti dopadu 

rizika. Jde o ofenzivní postoj k riziku, který je založen na prevenci nastání rizik. Pojetí 

prevence lze dále rozdělit na proaktivní a reaktivní prevenci. Cílem proaktivní prevence 

je předejít nastání rizika a zamezit jeho vzniku. Cílem reaktivní prevence je být připraven 

na nastání rizika. [18] 

Strategie „Terminate“  

Jde o strategii eliminace, která zahrnuje kompletní vyhnutí se riziku, to znamená danou 

aktivitu nerealizovat, či jiným způsobem odstranit příčiny vzniku rizika. Tato strategie se 

využívá pouze v extrémních případech, kdy jsou oba parametry (pravděpodobnost nastání 

a velikost dopadu rizika) tak vysoké, že není vhodné dané riziko akceptovat, či vůbec 

podstoupit. [33] 

Tabulka 1 – Model 4T 

 Nízká velikost dopadu Vysoká velikost dopadu 

Vysoká pravděpodobnost 
Ošetření rizika 

(Strategie Treat) 

Vyhnutí se riziku 

(Strategie Terminate) 

Nízká pravděpodobnost 
Akceptace rizika 

(Strategie Take) 

Přenesení rizika 

(Strategie Transfer) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [24, str. 374], 2019 
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3.3.7 Monitoring 

Pozorování průběhu vývoje rizikových faktorů probíhá napříč procesem řízení rizik, tedy 

ve všech jeho fázích. Průběžné monitorování má za účel zlepšit efektivnost a kvalitu 

výstupů procesu. Předmětem pozorování jsou nejen rizikové faktory, ale také 

implementovaná ošetření. Fáze monitoringu například zahrnuje plánování, sledování 

stavů a jevů, hodnocení změn a odchylek, celkové zajištění a analýzu informací, 

zaznamenávání výsledků, hodnocení a poskytování zpětné vazby. Dalším úkolem 

monitoringu je také včas zachytit vznik dříve neidentifikovaných rizik. Výsledky fáze 

monitoringu jsou začleněny do fáze komunikace pomocí reportingu. [19], [32] 

3.3.8 Komunikace a konzultace 

Cílem komunikace je, aby zainteresované strany porozuměly rizikovým faktorům, na 

základě, kterých se provádí rozhodnutí. Mezi obvyklé zainteresované strany například 

patří dodavatelé, odběratelé, partneři společnosti, zaměstnanci, státní a správní orgány. 

Konzultace má roli zpětné vazby a získávání informací, které podporují manažerské 

rozhodování. Plán komunikace a konzultace se vždy stanovuje na začátku procesu, 

přičemž obvykle zahrnuje časové intervaly komunikace, komunikační kanál a média, ale 

také obsahové zaměření podávaných informací. Obecně se tato fáze zaměřuje na spojení 

různých oborů specializace, poskytování dostatečného množství informací a budování 

pocitu sounáležitosti. [19], [24] 

3.3.9 Dokumentace 

Každá předchozí fáze procesu řízení rizik by měla být patřičně zaznamenána. Účelem 

dokumentace a zaznamenávání je poskytování informací podporující rozhodování, 

zlepšování činnosti managementu, zajištění transparentnosti dat a zvýšení kvality 

interakce se zainteresovanými stranami. Pro dokumentaci je vhodné již na začátku 

procesu zvolit vhodnou strukturu a mechanismus podávání hlášení. [19], [24] 

Hlavním dokumentem procesu řízení rizik je registr rizik, který se v průběhu procesu 

aktualizuje o klíčové náležitosti. Registr rizik obvykle představuje stručný přehled 

rizikových faktorů, který umožňuje rychlou orientaci v oblastech, které vyžadují nejvíce 

pozornosti. Mezi klíčové náležitosti registru rizik patří identifikační číslo rizika, popis 

rizika, hodnocení rizika (velikost dopadu a pravděpodobnost), strategie ošetření a vlastník 

rizika (zodpovědné osoby). [24] 
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4 Systém řízení rizik ve společnosti XYZ 

Tato část práce je věnována vymezení systému řízení rizik ve společnosti XYZ a jeho 

prvotní implementaci. Jako první byl stanoven kontext a rozsah systému řízení rizik, 

následně byla provedena identifikace a analýza rizik vybraných procesů za spolupráce 

s pracovníky společnosti XYZ. K účelu lepšímu řízení a zaznamenání práce s riziky byl 

vytvořen nástroj v podobě komplexního registru rizik. 

4.1 Stanovení kontextu v rámci procesu řízení rizik 

V rámci iniciativy neustálého zlepšování bude systém řízení rizik zaměřen na podnikové 

procesy, které jsou vyobrazeny v příloze A. Celkem se jedná o 26 procesů na různých 

úrovních organizace. Řízení rizik je zahrnuto do procesu Řízení IMS (Integrovaný 

Systém Managementu), který patří do řídících procesů a zároveň se tedy jedná o proces 

na strategické úrovni organizace.  

Celý proces řízení rizik je nastaven tak, aby odpovídal normě ISO 31000:2018. Za proces 

zodpovídá manažer kvality (MK), ale zároveň řízení rizik provádí jednotlivý manažeři 

procesů (MPR), jejichž úkolem je pracovat s vytvořeným registrem rizik a pravidelně, 

minimálně jednou za rok, ho aktualizovat a podávat zprávy z procesu. Cílem systému 

řízení rizik spolu s audity IMS je hodnocení procesu a jeho zlepšování. 

4.2 Nástroj řízení rizik 

V rámci řízení rizik budou manažeři procesů pracovat se souhrnným nástrojem 

v podobně registru rizik, který je zpracován v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, viz 

příloha C. Registr rizik je vypracován přátelsky k uživateli a zároveň tak, aby nedošlo 

k překlepům a případným chybám. 

Soubor s registrem rizik má celkem 27 listů, které odpovídají jednotlivým procesům a list 

úvodní neboli legenda, kde jsou uvedeny vysvětlivky a dílčí kroky k vyplnění registru 

rizik. Tabulka je barevně rozdělena dle jednotlivých fází řízení rizik a to identifikace, 

hodnocení a analýza rizik a následné ošetření rizik. Jak lze vidět, některá pole musí 

uživatel vyplnit sám, ale některá pole vyplňuje pomocí výběru ze seznamu. Nejenže to 

šetří čas vytížených procesních manažerů, ale také zamezuje ke vzniku chyb, které by 

v další práci s registrem rizik, například při filtraci dat, mohli způsobit zobrazení 

nekorektních informací. 
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4.3 Identifikace rizik 

První fází je identifikace, která probíhá v rámci schůzek, kterých se účastní manažer 

kvality a procesní manažeři. V případě těsné návaznosti procesů se schůzky účastní i více 

vedoucích pracovníků, vhodný celkový počet účastníků schůzky udává manažer kvality.  

Při testovací fázi zavedení systému byla provedena identifikace u vybraných 7 procesů, 

které jsou uvedeny v tabulce 2. V tabulce je také uveden způsob značení, které se spolu 

s konkrétním číslem používá jako identifikační znak jednotlivých procesních rizik. Toto 

značení se v registru rizik zaznamenává do pole ID. Dále je zde uveden počet 

identifikovaných rizik pro jednotlivé procesy, přičemž celkem bylo identifikováno 78 

rizikových faktorů. Konkrétně identifikovaná rizika, včetně jejich popisu naleznete 

v kapitole 4.7., která se také věnuje jejich analýze. 

K samotné identifikaci byla použita metoda rozhovorů s procesními manažery za použití 

předem připravených otázek, dále byla využita metoda brainstormingu, přičemž se 

vycházelo i z analýzy prostředí společnosti XYZ, které se věnuje kapitola 2. Zde byla 

použita analýza interního prostředí, Porterův model pěti sil a PEST analýza. Pro další 

identifikaci rizikových faktorů je doporučeno využít dalších metod, které jsou popsány 

v kapitole 3.3.2, jako je provedení „Pre-Mortem“, nebo diagram příčin a následků. 

Tabulka 2 – Přehled vybraných procesů 

Typ procesu Název procesu 
Způsob 

značení 
Počet identifikovaných rizik 

Řídící 

Řízení IMS RIS 10 

Řízení lidských zdrojů RLZ 21 

Řízení dokumentace RDO 4 

Hlavní 

Obchod OBST 9 

Realizace  REST 12 

Řízení výroby dodávek  RVVP 10 

Podpůrné Nakupování NAK 12 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020  
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4.4 Klasifikace rizik 

Pro lepší práci s rizikovými faktory a jejich lepší pochopení byla nastavena klasifikace 

z dvou různých pohledů. Prvním pohledem je původ příčiny vzniku rizika a druhý pohled 

rozděluje rizika na základě výskytu v rámci daného procesu. Konkrétní definice rozdělení 

rizikových faktorů je uvedena níže v tabulce 3. 

Vhodná klasifikace je jedním z předpokladů pro následnou analýzu rizik, kdy je důležité 

si uvědomit v jaké fázi procesu se riziko vyskytuje, neboť v různých fázích procesu se 

může dopad rizika významně lišit. Například riziko, které se vyskytuje na vstupu procesu, 

se v případě jeho odhalení lépe řídí a jeho dopad není tak značný. Oproti tomu riziko na 

výstupu se obvykle řídí hůře, a jeho dopad je podstatnější, protože již mohli být 

vynaloženy určité náklady na předešlé činnosti a také náklady na dodatečné opravy jsou 

zpravidla vysoké. Na základě těchto skutečností se přístupy k jednotlivým rizikům liší na 

základě jejich povahy a vlastností, které do určité míry vyjadřuje právě jejich správná 

klasifikace. 

Tabulka 3 – Klasifikace rizik 

 Klasifikace rizik Popis 

P
rv

n
í 

p
o
h
le

d
 

Interní 
Riziko je vyvoláno faktory z vnitřního prostředí.  

Tyto faktory společnost může do jisté míry ovlivnit. 

Externí 
Riziko je vyvoláno faktory z vnějšího prostředí.  

Tyto faktory společnost nemůže ovlivnit. 

D
ru

h
ý
 p

o
h
le

d
 

Na vstupu 
Rizika týkající se zdrojů a vstupů procesu a jeho vstupních 

předpokladů. 

Na výstupu 
Rizika týkající se výstupů procesu, procesních cílů a zpětné 

vazby zákazníka procesu. 

Mezioperační 
Rizika týkající se jednotlivých částích procesu, jako jsou 

subprocesy a dílčí aktivity vně procesu. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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4.5 Analýza rizik 

Další fázi je analýza a hodnocení rizik. Analýza, dle normy ISO 31000:2018, lze provádět 

různými analytickými technikami s různou mírou podrobnosti a složitosti. Pro účely 

systému řízení rizik ve společnosti XYZ se zaměřením na podnikové procesy byla 

vybrána semikvantitativní analýza jako nejvhodnější způsob měření rizik. Pro číselné 

ohodnocení pravděpodobnosti byla zvolena klasická lineární stupnice 1,2,3,4. 

Důvodem sudého počtu stupňů je minimalizovat tendence ke zvolení „neutrálních“ 

středních hodnot posuzovatelem. Pro hodnocení dopadu byla zvolena mocninná stupnice 

1,2,4,8. Z teorie řízení rizik vychází, že v případě hodnocení negativních dopadů 

rizikových faktorů takto zvolená stupnice lépe vystihuje závažnost rizika. [19], [34]  

Celkové ohodnocení neboli významnost rizika se stanoví jako součin ohodnocení 

pravděpodobnosti a dopadu. Konkrétní stupnice ohodnocení a popis jednotlivých stupňů 

je uvedena v tabulce 4. 

Tabulka 4 – Ohodnocení pravděpodobnosti a dopadu 

Ohodnocení pravděpodobnosti rizik 

Stupeň Popis 

1 Velmi nízká pravděpodobnost (0-25 %), riziko se vyskytne pouze výjimečně. 

2 
Nízká pravděpodobnost (26-50 %), riziko se může vyskytnout, ale jeho 

výskyt není častý. 

3 Vysoká pravděpodobnost (51–75 %), s výskytem rizika je potřeba počítat. 

4 Velmi vysoká pravděpodobnost (76-100 %), riziko téměř s jistotou nastane. 

Ohodnocení dopadu rizik 

Stupeň Popis 

1 Velmi nízký dopad, riziko má zanedbatelný dopad na průběh procesu 

2 Nízký dopad, riziko ovlivní průběh procesu pouze v malé míře 

4 Vysoký dopad, riziko značně ovlivní průběh procesu 

8 Velmi vysoký dopad, riziko má zásadní vliv na průběh procesu 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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4.6 Hodnocení rizik 

Pro vyhodnocení závažnosti rizik je nutné stanovit kritéria, která se obvykle určují v podobě 

rizikové kapacity (Risk Capacity) a hranice přijatelného rizika (Risk Appetite), jak již bylo 

zmíněno v kapitole 3.3. Na základě diskuse s vedením společnosti XYZ byly pro účely 

systému řízení rizik podnikových procesů stanoveny hranice 8 a 16.  

Vznikají tak tři oblasti významnosti, které jsou znázorněny v tabulce 5. První oblast je 

vyznačena zeleně, jde o méně významné (přijatelné) riziko. Druhá oblast je vyznačena žlutě, 

rizika v této oblasti se považují za významné. V třetí oblasti, která je vyznačena červeně, se 

nacházejí kritická rizika. Na základě těchto oblastí byly stanoveny priority k manažerskému 

jednání. Pokud jsou identifikovány rizika, která spadají do kritické oblasti, manažer procesu 

musí tato rizika bez prodleně řešit. Další v pořadí jsou významná rizika a jako poslední by 

procesní manažer měl řešit méně významná rizika. 

Tabulka 5 – Oblasti významnosti rizik 

 

Dopad 

1 2 4 8 

P
ra

v
d
ěp

o
d
o
b
n
o
st

 4 4 8 16 32 

3 3 6 12 24 

2 2 4 8 16 

1 1 2 4 8 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

V průběhu času se samozřejmě mohou rizika měnit, proto je důležité rizika sledovat, zda 

se jejich celková významnost nepřesunula do jiné oblasti. Ve vytvořeném registru rizik 

je vyhodnocení významnosti rizik automatické a také je doplněno o grafické znázornění 

v podobě barevného rozlišení. Manažer procesu tak přehledně vidí, kterým rizikům se má 

věnovat jako první. 
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4.7 Výsledky analýzy rizik jednotlivých procesů 

Pro vybrané procesy byli identifikovány rizikové faktory a následně proběhla jejich 

analýza. Vedoucí pracovníci společnosti XYZ stanovili pravděpodobnost a dopad 

jednotlivých rizik pomocí definovaných stupnic na základě vlastních profesních 

zkušeností a expertních odhadů. Výsledkem analýzy je vypočítaná významnost rizika, 

která udává jeho naléhavost v rámci definovaných oblastí hodnocení rizik. Výstup této 

fáze řízení rizik byl zaznamenám do registru rizik. Jeho plnou verzi pro jednotlivé procesy 

naleznete v příloze D. 

4.7.1  Proces Řízení IMS 

Cílem procesu Řízení IMS je zajištění výsledků společnosti za pomoci efektivně 

nastaveného integrovaného manažerského systému (IMS). Účelem IMS je pomáhat lidem 

dosáhnout splnění požadavků, jako jsou například zákony a normy, pro účinné dodání 

produktů a splnění budoucích potřeb společnosti XYZ. Rizika tohoto procesu, včetně 

stanovené pravděpodobnosti (Pst) a dopadu naleznete ve zkrácené verzi registru rizik, 

který je uveden v tabulce 6. Detailnější popis jednotlivých rizik je uveden níže. 

Tabulka 6 – Registr rizik procesu Řízení IMS ke dni 10.12.2019 

ID Název a popis rizika Pst Dopad Významnost 

RIS01 Nedostatek kapacit MPR 2 4 8 

RIS02 Velké množství MPR 3 4 12 

RIS03 
MPR nedostatečně školí role ve svém 

procesu 
3 8 24 

RIS04 
Nedostatečně vymezené hranice 

procesů 
2 4 8 

RIS05 
MPR neznají svoje zainteresované 

strany 
2 4 8 

RIS06 
Nedostatečné přezkoumání 

a vyhodnocení procesů 
3 8 24 

RIS07 MPR neznají rizika svých procesů 3 4 12 

RIS08 MPR neřídí rizika na svém procesu 3 4 12 

RIS09 
Špatně určená priorita v rámci 

zlepšování 
1 8 8 

RIS10 
Tvorba procesu a popisu činností "od 

stolu" 
2 4 8 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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Riziko RIS01: Nedostatek kapacit MPR 

Toto riziko se týká manažerů procesů, kteří jsou časově vytížení jinými činnostmi/rolemi. 

V důsledku toho se nedostatečně věnují činnostem v rámci procesu Řízení IMS, například 

jde o tvorbu a plánování podnikových procesů, jejich provoz a podporu, ale také 

hodnocení procesů a jejich zlepšování. Manažeři procesů jsou tak zodpovědní i za 

implementaci vybraných požadavků zákonů a norem do svých procesů, zajištění nástrojů 

a definování rolí potřebných pro vykonávání činností daného procesu. Pokud se MPR 

nedostatečně věnuje těmto aktivitám je v ohrožení celková efektivita procesu. 

Riziko RIS02: Velké množství MPR 

Manažer kvality je zodpovědný za nastavení, dokumentaci a řízení IMS dle požadavků 

certifikovaných norem, zákonů a vybraných požadavků zákazníka. Dále je také 

zodpovědný za návrh vhodných kandidátů do rolí MPR, včetně adaptace, řízení a podporu 

všech MPR. Manažer kvality se s jednotlivými MPR pravidelně setkává, minimálně 

jednou za měsíc. Pokud se však počet MPR navýší může nastat problém s komunikací, 

přičemž dohodnutí společných jednání bude obtížnější. Tok důležitých informací tak 

nebude plynulý, což značně ovlivní průběh procesu Řízeni IMS. 

Riziko RIS03: MPR nedostatečně školí role ve svém procesu 

MPR nejenže jsou zodpovědní za definování rolí, ale také školení a podporu lidí 

vykonávající dané role. Cílem školení je, aby pracovníci daný proces dobře znali, 

rozuměli mu a správně používali jeho nástroje. Pokud MPR provede nedostatečné 

školení, dopadem může být nedostatečná kvalita, prodloužení termínů a celková ztráta 

přidané hodnoty. I z toho důvodu bylo toto riziko vyhodnoceno jako kritické.  

Riziko RIS04: Nedostatečně vymezené hranice procesů 

Aby integrovaný management systém efektivně fungoval je důležité správně definovat 

podnikové procesy. Pokud MPR nevhodně vymezí hranice a kontext svého procesu, může 

se stát, že některé činnosti by organizačně neměli své místo v žádném z procesů. Pro 

definování hranic procesu je důležité komunikace napříč organizací, především s  MPR, 

kteří jsou zodpovědní za navazující a předcházející procesy. 
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Riziko RIS05: MPR neznají svoje zainteresované strany 

V rámci plánování a definice procesů, jednotlivý MPR by měli také definovat veškeré 

zainteresované strany procesu. Pokud MPR tyto strany nevhodně identifikují, či snad 

seznam zainteresovaných stran není úplný, jednotlivé procesy to značně ovlivní 

především z časového hlediska. Opět je to záležitost efektivní komunikace a předcházení 

zbytečným komplikacím. 

Riziko RIS06: Nedostatečné přezkoumání a vyhodnocení procesů 

Procesní manažeři zodpovídají za monitorování stanovených kritérií procesu na základě, 

kterých se proces vyhodnocuje a pak následuje jeho zlepšování. Pokud vyhodnocení 

procesů není dostatečné a není naplánováno zlepšení, tak procesy mohou být neefektivní, 

což má dopad i na ceny produktů společnosti, a tudíž i na získání zakázek. Na základě 

stanovené pravděpodobnosti a rizika, bylo toto riziko vyhodnoceno jako kritické. 

Riziko RIS07 a RIS08: MPR neznají či neřídí rizika svých procesů 

Proces Řízení IMS se věnuje i řízení rizik na několik úrovních, ale pro řízení procesních 

rizik není předepsána závazná šablona či nástroj. MPR procesní rizika řídí spíše intuitivně 

na operativní úrovni. Předmětem těchto rizik je právě i tato akademická práce, která 

umožňuje MPR řídit rizika lépe. Pokud by rizika nebyla řízena, tak závěrečné hodnocení 

procesu není dostatečné a opět by mohlo dojít ke snížení efektivity procesu. 

Riziko RIS09: Špatně určená priorita v rámci zlepšování 

Zlepšování procesu začíná analýzou události, které je přidělena priorita. Například pokud 

událost má vliv na bezpečnost, tak se nápravné opatření nesmí odkládat. Pokud je analýza 

provedena nedostatečně, či je priorita stanovena chybě, tak to může vést k tomu, že se 

včas neodhalí důležitý problém, který může mít zásadní dopad na průběh procesu. 

Riziko RIS10: Tvorba procesu a popisu činností "od stolu" 

Riziko RIS10 se týká jednotlivých MPR, kteří plánují a definují svůj proces. Pokud MPR 

vytváří či mění svůj proces bez vazby na realitu, tak dopadem může být opět neefektivní 

proces, jehož přidaná hodnota není optimální. Proces, jeho popis, stanovené role, 

potřebné kvalifikace a kompetence pro výkon činností by měli odpovídat realitě, proto 

MPR musí svůj proces znát do hloubky, což zároveň umožňuje proces lépe řídit. 
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4.7.2 Proces Řízení lidských zdrojů 

Cílem procesu Řízení lidských zdrojů (RLZ) je získávat a rozvíjet motivované 

zaměstnance, kteří akceptují firemní kulturu, mají potřebné kompetence a podávají 

požadovaný výkon. V tabulce 7 naleznete zkrácenou verzi registru rizik tohoto procesu. 

Detailnější popis jednotlivých rizik je uveden níže. 

Tabulka 7 – Registr rizik procesu Řízení lidských zdrojů ke dni 25.10.2019 

ID Název rizika Pst Dopad Významnost 

RLZ01 
Neznalost procesu RLZ  

(manažeři lidí) 
2 2 4 

RLZ02 Náhlá změna firemní strategie 1 4 4 

RLZ03 
Změna kvalifikačních požadavků na 

pracovníky 
2 2 4 

RLZ04 Nemotivovaní pracovníci 3 4 12 

RLZ05 Nevhodně definované cíle procesu 1 8 8 

RLZ06 Pracovníci neakceptují firemní kulturu 1 8 8 

RLZ07 Riziko šikany 1 8 8 

RLZ08 Národností konflikty 1 4 4 

RLZ09 
Neodhalení nekompetence nových 

pracovníků 
1 2 2 

RLZ10 
Nesrozumitelnost procesu (manažeři 

lidí) 
2 2 4 

RLZ11 
Neúčast školení potřebné  

k vykonávaní rolí 
3 4 12 

RLZ12 
Pracovníci nemají zájem  

o sebevzdělání a vlastní rozvoj 
3 4 12 

RLZ13 
Formální provedení adaptačního 

procesu 
2 4 8 

RLZ14 Formální provedení hodnocení výkonu 2 4 8 

RLZ15 
Nepracuje se s výsledky hodnocení 

výkonu 
1 4 4 

RLZ16 

Nevyužití kvalifikací pracovníků – 

víme o kvalifikaci,  

ale nevyužíváme (tvrdé) 

1 4 4 

RLZ17 

Nevyužití kvalifikací pracovníků – 

víme o kvalifikaci,  

ale nevyužíváme (měkké) 

1 2 2 

RLZ18 
Neznalost kvalifikací pracovníků – 

nevíme o kvalifikaci (tvrdé) 
1 4 4 
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RLZ19 
Neznalost kvalifikací pracovníků – 

nevíme o kvalifikaci (měkké) 
3 2 6 

RLZ20 

Není dostatek zdrojů pro odměňování 

pracovníků  

(finanční odměna) 

1 8 8 

RLZ21 

Není dostatek zdrojů pro odměňování 

pracovníků  

(nefinanční odměna) 

1 4 4 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Riziko RLZ01: Neznalost procesu RLZ (manažeři lidí) 

Toto riziko upozorňuje na spojitost mezi procesem RLZ a manažery lidí, kteří odpovídají 

za kapacity, kvalifikace a osobní rozvoj zaměstnanců, kteří jim byli svěřeny. Manažer 

procesu RLZ odpovídá za správné nastavení procesu a jeho nástrojů, ale také za trénink 

manažerů lidí. Pokud manažeři lidí mají nedostatečné znalosti procesu RLZ, je zde riziko, 

že svojí práci neodvedou správně. Proces by tomto případě neprobíhal dle interních 

předpisů a směrnic. 

Riziko RLZ02: Náhlá změna firemní strategie 

Proces RLZ vychází ze strategických cílů společnosti, proto v případě náhlé změny je 

nutno rychle reagovat a proces upravit novým požadavkům tak, aby byla zajištěna 

stabilita. Manažer procesu tak musí vhodně modifikovat proces, ale také musí dbát na 

aktivní komunikaci s vedením společnosti i s ostatními pracovníky. 

Riziko RLZ03: Změna kvalifikačních požadavků na pracovníky 

Dalším vstupem procesu RLZ jsou kvalifikační požadavky, které souvisí s budoucími 

potřebami společnosti. Školící a kvalifikační systém pracovníků společnost XYZ je na 

vysoké úrovni, ale v případě významnějších změn kvalifikačních požadavků by došlo 

ke zpomalení průběhu procesu. 

Riziko RLZ04: Nemotivovaní pracovníci 

Výstupem procesu RLZ je motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec, jehož chování je 

v souladu s firemní kulturou, a který pracuje na správném místě a tím napomáhá plnit 

firemní cíle. Pokud riziko RLZ04 nastane, proces nedodává dostatečně kvalitní výstup. 

Motivace pracovníků se odráží v jejich výkonech, i proto významnost tohoto rizika 

dosahuje hodnoty 12, což znamená, že se jedná o významné riziko. 
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Riziko RLZ05: Nevhodně definované cíle procesu 

Na rozdíl od ostatních procesů, průběh procesu RLZ vyžaduje významně vyšší 

úroveň interpersonálních dovedností, přičemž některé stavy a vlastnosti se špatně 

definují. V případě nevhodného definování cílů může dojít k nedorozumění a následně i 

k nesprávnému pracovnímu postupu v rámci procesu. Právě proto je důležité si vhodně 

definovat cíle procesu i s detailním popisem, tak aby byly pochopitelné všemi 

zainteresovanými stranami, které je následně odsouhlasí.  

Riziko RLZ06: Pracovníci neakceptují firemní kulturu 

Jak již bylo zmíněno, od pracovníků společnosti XYZ se očekává chování, které je 

v souladu s kulturou firmy. Může se však stát, že někteří pracovníci nebudou akceptovat 

firemní kulturu, či dokonce se budou snažit o její narušení. Takzvaní „traviči studní“ 

mohou demotivovat ostatní pracovníky kolem sebe různými způsoby například 

neustálým kritizováním, ponurou náladou nebo pomlouváním. 

Riziko RLZ07: Riziko šikany 

Dalším rizikem je šikana, v tomto případě v obecném smyslu i včetně bossingu. Bossing 

je označení pro situaci, kdy pracovník je šikanován svým nadřízeným pracovníkem. 

Šikana je omezování a napadání jedince ve společnosti, přičemž jeho forma může být 

fyzická i psychická. Je zřejmé, že toto riziko má na průběh procesu RLZ velký dopad. 

Riziko RLZ08: Národností konflikty 

Podobného rázu je i riziko RLZ08, které se týká národnostních konfliktů. Příčinou tohoto 

rizika jsou odlišné politicko-náboženské názory a postoje různých národů. Toto riziko 

bylo vyhodnoceno jako málo významné s celkovou hodnotou významnosti 4, především 

z důvodu, že momentálně společnost XYZ zaměstnává jen velmi nízký počet pracovníků 

odlišných národností. Společnost u těchto pracovníků nezaznamenala problémy se 

začleněním do kolektivu. 

Riziko RLZ09: Neodhalení nekompetence nových pracovníků 

Při výběrovém řízení nových pracovníků může dojít k výběru pracovníka, který není 

zcela kompetentní. Příčinou může být jak metodika výběrové komise, tak i klamné tvrzení 

kandidáta na pozici. Společnost XYZ naštěstí přesně stanovuje způsob získávání, výběru 

a umístění zaměstnanců, včetně vstupního školení a zapracování nového zaměstnance. 
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Riziko RLZ10: Nesrozumitelnost procesu RLZ (manažeři lidí) 

Toto riziko je obdobné riziku RLZ01. V tomto případě manažeři lidí proces RLZ znají, 

ale ne zcela rozumí jeho průběhu a souvislostem v rámci procesu. Opět může dojít 

k nedorozumění a nesprávnému pracovnímu postupu. 

Riziko RLZ11: Neúčast školení potřebné k vykonávaní rolí 

Role je soubor definovaných kompetencí a kvalifikací, odpovědností a pravomocí, které 

podmiňují podávání optimálního výkonu pracovníka. Každý zaměstnanec je umístěn do 

role, která je buď procesní nebo organizační. Riziko RLZ11 se týká především 

pracovníků na vyšších vedoucích pozicích, kteří jsou velmi časově vytíženi a školení 

potřebné pro vykonávání svých rolí odkládají do mezních termínů. 

Riziko RLZ12: Pracovníci nemají zájem o sebevzdělání a vlastní rozvoj 

Jedna z důležitých oblastí, kterým se proces RLZ věnuje, je osobní rozvoj zaměstnanců, 

přičemž proces předpokládá, že pracovníci mají o vlastní rozvoj a další vzdělání zájem. 

Lidé obecně ale mají tendence k odporu ke změnám a neradi se učí nové věci. Neustálé 

zlepšování a rozvoj je pro společnost XYZ klíčové, především z důvodu 

konkurenceschopnosti, proto je pozitivní přístup k sebevzdělání součást firemní kultury. 

Riziko RLZ13: Formální provedení adaptačního procesu 

Každý nový pracovník si musí projít adaptačním procesem, jehož délka záleží na dané 

pracovní pozici. Pro každou pracovní pozici či roli je přednastaven adaptační plán, který 

zaručuje, že pracovník je komplexně seznámen s pracovní náplní pozice, ale také 

s pracovním a bezpečnostním řádem, kvalitativními a enviromentálními aspekty, 

s firemní kulturou a organizační strukturou společnosti. Jednotlivé kroky adaptačního 

procesu a jejich termíny provedení jsou zaznamenávány do dokumentu. Pokud je 

adaptační proces proveden pouze formálně, je proces RLZ ovlivněn ve značné míře, což 

se projeví především z časového a kvalitativního hlediska. 

Riziko RLZ14: Formální provedení hodnocení výkonu 

Obdobné je i riziko RLZ14, formální provedení hodnocení výkonu, přičemž se může stát, 

že hodnocení není adekvátní či neodpovídá realitě. Hodnocení výkonu tvoří významnou 

část procesu RLZ. Jde o pohovor mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným. Účelem je 

zhodnotit výkon zaměstnance a na základě tohoto hodnocení se stanovují další postupy 
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pro daného zaměstnance, tak aby byli dosaženy firemní cíle následujícího období. Vše se 

zaznamenává v podobě dokumentu. Pokud se hodnocení provede pouze formálně, může 

se stát, že tyto postupy budou nepřiměřené k schopnostem a dovednostem zaměstnance. 

Riziko RLZ15: Nepracuje se s výsledky hodnocení výkonu 

Hodnocení výkonu je jedním z podkladů pro manažerské rozhodování, ale také vedení 

lidí. Pokud vedoucí pracovníci nevěnují výsledkům hodnocení pozornost a nepracují 

s nimi, tak jejich práce nemusí být efektivní. Výkon se hodnotí nejen z pohledu 

zaměstnavatele, ale také zaměstnance, který má určitá očekávání o rozvoji svých 

dovedností a kompetencí. Pokud nadřízený pracovník nepracuje s výsledky hodnocení 

zaměstnance, riskuje tak i snížení jeho motivace a celkového výkonu. 

Riziko RLZ16 a RLZ17: Nevyužití kvalifikací pracovníků – víme o kvalifikaci, 

ale nevyužíváme (tvrdé a měkké) 

Tyto rizika se týkají celkové efektivnosti procesu, která je způsobená nevyužitím 

kvalifikací pracovníků. Společnost XYZ věří, že právě zaměstnanci jsou hlavním zdrojem 

konkurenční výhody, proto je důležité využít dovednosti a kvalifikace zaměstnanců 

naplno. V tomto případě byla rizika rozdělena na tvrdé a měkké dovednosti. Mezi tvrdé 

mohou například patřit cizí jazyky, počítačové dovednosti jako je programování, 

technické dovednosti jako je práce se stroji či řízení auta. Mezi měkké dovednosti patří 

například zvládání stresu, kritické myšlení, prezentační dovednosti, řešení konfliktů, 

tvůrčí (kreativní) činnost, týmová spolupráce či asertivita. 

Riziko RLZ18 a RLZ19:  

Neznalost kvalifikací pracovníků – nevíme o kvalifikaci (tvrdé a měkké) 

Obdoba předchozích rizik, pouze rozdíl je v tom, že o kvalifikaci zaměstnance nevíme, a 

v důsledku toho ji ani nevyužíváme. Něco takového se může stát, pokud se pracovník 

naučil ve svém volném čase nový jazyk, či jednoduše se věnuje nějaké zálibě. Například 

i takové amatérské fotografování může nalézt ve firmě své uplatnění. Opět jsou rizika 

rozdělena na tvrdé a měkké dovednosti, přičemž odhalit měkké dovednosti je podstatně 

těžší, a právě proto je práce s lidmi tak důležitá.  
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Riziko RLZ20 a RLZ21:  

Není dostatek zdrojů pro odměňování pracovníků (finanční a nefinanční odměna) 

Odměňování je stanoveno na základě zásad spravedlivosti, důslednosti a transparentnosti, 

což je v souladu s hodnotou práce zaměstnance a jeho přispění k plnění strategických cílů 

společnosti. Riziko nedostatku zdrojů pro odměňování pracovníků ve finanční podobě 

má však významnější dopad než nedostatek zdrojů pro nefinanční odměnu. 

Pravděpodobnost nastání je však u obou rizik velmi malá, protože společnost XYZ je 

dlouhodobě ekonomicky stabilní. 

4.7.3 Proces Řízení dokumentace 

Cílem procesu Řízení dokumentace je definovat obecné postupy a základní pravidla pro 

řízení dokumentace v organizaci. Proces Řízení dokumentace také slouží jako podpora 

pro ostatní procesy při práci s dokumentací v rámci jejich činností. Zkrácenou verzi 

registru rizik naleznete v tabulce 8, popis jednotlivých rizik je uveden níže. 

Tabulka 8 – Registr rizik procesu Řízení dokumentace ke dni 10.12.2019 

ID Název a popis rizika Pst Dopad Významnost 

RDO01 Znehodnocení dat 1 8 8 

RDO02 Zneužití dokumentů, informací a dat 2 8 16 

RDO03 Do připomínkování nejsou zahrnutí 

všichni, kterých se dokument týká. 
2 4 8 

RDO04 Tvůrce nepracuje s připomínkami 2 4 8 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Riziko RDO01: Znehodnocení dat 

Prvním identifikovaným rizikem je znehodnocení dat, ke kterému může dojít například 

úmyslným či neúmyslným smazáním či přepsáním dat v dokumentech. Pravděpodobnost 

nastání je velmi nízká, především z toho důvodu, že jsou nastaveny přístupová práva 

v nástrojích informačního systému společnosti. Potencionální dopad je však velmi 

vysoký, proto celkové hodnocení považuje riziko za významné. 

Riziko RDO02: Zneužití dokumentů, informací a dat 

Pokud by došlo k úniku významných dokumentů či informací ze společnosti, pak 

následky mohou být katastrofické. Společnost by získala velmi špatnou reputaci mezi 

svými zákazníky, což by mohlo způsobit zrušení stávajících kontraktů, nemluvě 
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o obtížnosti získání nových zakázek. Zaměstnanci se mají řídit etickým kodexem, který 

o této problematice pojednává a zároveň jsou nastaveny přístupová práva v rámci IS. 

I přesto byla stanovena pravděpodobnost 2 (nízká) a dopad 8 (velmi vysoký), protože 

následky rizika mohou významně snížit celkovou hodnotu podniku. Toto riziko je tedy 

hodnoceno jako kritické. 

Riziko RDO03:  

Do připomínkování nejsou zahrnuti všichni, kterých se dokument týká. 

Proces Řízení dokumentace popisuje proces tvorby dokumentace, jako jsou směrnice, 

technické normy a legislativy, návody, předpisy a další. Dále proces uvádí, že každý 

dokument by měl projít připomínkovým a následně schvalovacím řízením. Pokud do 

připomínkování nejsou zahrnuty veškeré zainteresované osoby, je zde možnost, že 

dokument nebude uvádět korektní informace či dokument nebude úplný. Následky opět 

zahrnují snížení efektivitu procesů a jejich časové prodloužení. 

Riziko RDO04: Tvůrce nepracuje s připomínkami 

Dalším rizikem je, že tvůrce dokumentu s danými připomínkami nepracuje. Důvody 

můžou být různé, tvůrce může připomínky považovat za irelevantní či je časově vytížen 

a nemá na zapracování připomínek čas. Dopad je podobný jako u rizika RDO03, tedy 

neúplné či nekorektní dokumenty, které mají za následek neefektivní průběh procesu. 

4.7.4 Proces Obchodu 

Cílem procesu Obchodu je včasné a správné vypracování nabídky, která je 

konkurenceschopná na trhu. Za podmínek dodržení ekonomických parametrů a interních 

schvalovacích procesů. Proces Obchodu má také na starost evidenci obchodních 

příležitostí, poptávek, nabídek a kontaktů. Zkrácená verze registru rizik procesu Obchodu 

je uvedena v tabulce 9. 

Tabulka 9 – Registr rizik procesu Obchodu ke dni 15.11.2019 

ID Název a popis rizika Pst Dopad Významnost 

OBST01 Špatné rozhodnutí o nabídce  1 4 4 

OBST02 Záměna rámcové a servisní smlouvy 1 8 8 

OBST03 Nesplnění termínu podání nabídky / 

podpisu smlouvy 
1 8 8 

OBST04 Neúplnost informací ke zpracování 

nabídky / smlouvy 
1 8 8 
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OBST05 Nevčasné předání obchodního 

případu do realizace 
2 4 8 

OBST06 Nekompetentní manažeři obchodu 1 8 8 

OBST07 Únik informací mimo IFS (divizní 

OneNote, SharePoint) 
1 8 8 

OBST08 Nedostatečná kapacita manažerů 

obchodu 
2 4 8 

OBST09 Nedostatečné definování a řízení rizik 

na obchodním případu / projektu 
3 4 12 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Riziko OBST01: Špatné rozhodnutí o nabídce 

Prvním identifikovaným rizikem je špatné rozhodnutí o nabídce. Jde o problematiku 

manažerů obchodu, kteří obchodní případ ukončí v domnění, že poptávaný produkt není 

společnost XYZ schopna realizovat či dodat. Důvodem může být například slabá 

komunikace mezi obchodníky a techniky, ale také nižší úroveň technologických znalostí 

pracovníků obchodu. Toto riziko bylo vyhodnoceno jako málo významné. 

Riziko OBST02: Záměna rámcové a servisní smlouvy 

Dalším rizikem je záměna rámcové a servisní smlouvy, které jsou na první pohled velmi 

podobné. Rámcová smlouva stanovuje smluvní podmínky a postupy předem na 

v budoucnu uzavřené realizační smlouvy. Servisní smlouva pojednává o službách, které 

mohou mít formu realizačních smluv, které se například týkají oprav. Záměna těchto 

smluv má na proces obchodu zásadní vliv, jelikož to způsobí chybné plánování obchodu 

a fakturace daného obchodního případu. 

Riziko OBST03: Nesplnění termínu podání nabídky / podpisu smlouvy 

Pokud manažer obchodu nesplní termín podání nabídky či je předem stanovený termín 

podpisu smlouvy a nejsou připraveny potřebné dokumentace a materiály, nelze tak 

smlouvu podepsat. Nedodržení těchto termínů nenaplňuje základní cíl procesu obchodu, 

kterým je včasné a správné vypracování nabídky. Dopad rizika byl tedy ohodnocen 

nejvyšší hodnotou 8, ale pravděpodobnost pouze hodnotou 1, tedy toto riziko se může 

vyskytnout pouze výjimečně. 
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Riziko OBST04: Neúplnost informací ke zpracování nabídky/smlouvy 

Riziko neúplnosti informací ke zpracování nabídky či smlouvy v zásadě velmi 

komplikuje práci manažerům obchodu. Proces obchodu není plynulý a tím je méně 

produktivní, přičemž manažeři obchodu se zákazníků často dotazují na detaily zakázky. 

Obchodní případ se však může ještě zkomplikovat v situaci, kdy ani samotní zákazníci si 

nejsou jisti, co vlastně poptávají. V tomto případě je aktivní komunikace se zákazníkem 

klíčová. Dopad tohoto rizika na proces obchodu je zásadní, ale pravděpodobnost byla 

opět stanovena jako velmi malá. 

Riziko OBST05: Nevčasné předání obchodního případu do realizace 

Výstupy procesu Obchodu tvoří vstupy pro následující proces, kterým je proces 

Realizace. Může se stát, že manažeři obchodu, i když nevědomky, zadrží obchodní případ 

zbytečně dlouho. Tím způsobují delší průběžné doby procesů a časové zpoždění. Proces 

Realizace potřebuje kompletní dokumentaci včetně vícestupňového schválení 

v informačním systému. Na základě schválení je vydán příkaz a povolení k realizaci. 

Riziko OBST06: Nekompetentní manažeři obchodu 

Toto riziko se týká nekompetentních manažerů obchodu, kteří například nerozumí 

produktům, které nabízí. I kvůli tomu dělají chyby v dokumentaci, nebo nesprávně 

obchod identifikují. Jak již bylo zmíněno u rizika OBST02, chybné vymezení obchodního 

případu způsobuje to, že jsou chybné i následující činnosti. Dopad tohoto rizika je velmi 

vysoký, ale naštěstí pravděpodobnost velmi malá, protože jak již bylo několikrát uvedeno, 

školící systém společnost XYZ je na velmi vysoké úrovni. 

Riziko OBST07: Únik informací mimo IFS (divizní OneNote, SharePoint) 

Obdobné riziko jako RDO02 únik informací a dat, ale v tomto případě zaměřené na 

obchodní údaje. Jde o především o citlivé údaje, jako je celková cena produktů. Aby 

nabídka společnosti XYZ byla konkurenční na trhu, musí se cena udržovat na relativně 

nízké úrovni. Důvod je především ten, že v mnoha případech jde o veřejné zakázky, kde 

rozhodujících faktorem je cena. 
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Riziko OBST08: Nedostatečná kapacita manažerů obchodu 

Dalším rizikem je nedostatečná kapacita manažerů obchodu. Pokud proces Obchodu 

nemá dostatek pracovníků, kteří by vypracovávali nabídky pro potencionální zákazníky, 

nebo jsou pracovníci příliš vytíženi, tak je zde možnost, že dojde k úniku poptávky, a tím 

i zakázek, které by společnost mohla realizovat. 

Riziko OBST09:  

Nedostatečné definování a řízení rizik na obchodním případu / projektu 

Obchodní případy mohou být různě komplikované. Náročné zakázky, které se realizují 

pomocí projektu, procházejí počáteční přípravnou fází, kdy se například provádí studie 

proveditelnosti, nebo vymezují předpoklady a rizika projektu. Proces Obchodu se zabývá 

prvotní identifikací rizik a plánem ošetřením těchto rizik. Riziko OBST09 se tedy týká 

podceněním této činnosti v rámci procesu. Dopad je značný a pravděpodobnost je 

stanovena jako vysoká, proto významnost tohoto rizika nejvyšší hodnotou v registru, ale 

i přesto se nenachází v kritické oblasti rizik. 

4.7.5 Proces Realizace 

Cílem procesu Realizace je splnit rozsah dodávek včas dle objednávky nebo smlouvy, tak 

aby odpovídali technickému zadání, ekonomickým parametrům a legislativním 

požadavkům. Proces realizace dále odpovídá za dodržení přidané hodnoty zakázky, 

přičemž úkolem je dodržet harmonogram realizace, předat dílo v termínu a nepřekročit 

náklady na materiál. Důležitou částí procesu Realizace je i zpětná vazba a celkové 

vyhodnocení zakázky. Identifikovaná rizika k tomuto procesu naleznete v tabulce 10. 

Tabulka 10 – Registr rizik procesu Realizace ke dni 15.11.2019 

ID Název a popis rizika Pst Dopad Významnost 

REST01 Nevčasné převzetí obchodního 

případu do realizace 
1 4 4 

REST02 Velké množství obchodních případů 1 8 8 

REST03 Nový zákazník – riziko nejasně 

definovaných požadavků 
1 4 4 

REST04 Nový produkt  2 8 16 

REST05 Riziko nevhodných subdodavatelů 1 8 8 

REST06 Nejasně stanovené hranice rozsahu 

zakázky 
2 4 8 

REST07 Chyba v nastavení nástroje 2 4 8 
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REST08 Neznalost procesu / nástroje 2 4 8 

REST09 Překročení nákladů 2 4 8 

REST10 Nesplnění termínů 2 4 8 

REST11 Změna legislativy, změna norem 2 8 16 

REST12 Nedostatečné definování a řízení rizik 

na obchodním případu / projektu 
3 4 12 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Riziko REST01: Nevčasné převzetí obchodního případu do realizace 

Podobné riziko jako OBST05, pouze v tomto případě jde o opožděné převzetí obchodního 

případu ze strany procesu Realizace. I v tomto případě se to spíše týká formálních 

náležitostí, bez kterých nelze obchodní případ spustit. Riziko v kontextu procesu 

Realizace však bylo vyhodnoceno se skóre 4 a je tedy pro méně významné. 

Riziko REST02: Velké množství obchodních případů 

Dalším rizikem je zahlcení procesu velkým množstvím obchodních případů. V takovém 

případě by došlo k maximálnímu vytížení až přetížení všech zdrojů procesu. Koordinace 

lidských zdrojů, kapacitních a materiálových požadavků by byla velmi obtížná a 

výstupem by mohl být nekvalitní produkt. 

Riziko REST03: Nový zákazník – riziko nejasně definovaných požadavků 

Toto riziko se týká uzavření kontraktu se zákazníkem i přes fakt, že požadavky nejsou 

zcela jasně definovány. Dopad byl ohodnocen číslem 4, tedy riziko značně ovlivní průběh 

procesu. Vyšší hodnota nebyla zvolena z důvodu vysoké flexibility i dlouholetých 

zkušeností v realizaci zakázek standardních produktů společnosti. Obvykle v případě 

komplikací se společnost dokáže se zákazníkem dohodnout a vyjednat rozumné 

podmínky a patřičné požadavky zakázky. 

Riziko REST04: Nový produkt 

Riziko REST04 se týká zavedení nového produktu v rámci standardních produktů, 

na které není proces připraven. Jde především o nevhodná procesní nastavení 

či například nesprávně zvolená technická řešení. Dopad rizika je tedy velmi vysoký 

a pravděpodobnost byla stanovena jako nízká. Celková významnost rizika byla 

vyhodnocena jako kritická. 
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Riziko REST05: Riziko nevhodných subdodavatelů 

Toto riziko se týká zakázek, které mají vysoký podíl subdodavatelů na realizaci dané 

zakázky, a to více jak 50 %. Nevhodný subdodavatel způsobuje nekvalitní produkt, tím 

dochází ke zpoždění celé zakázky a neplnění termínů. Dopad je tedy velmi vysoký, ale 

pravděpodobnost velmi nízká, protože společnost XYZ má nastaven efektivní systém 

hodnocení dodavatelů, který umožňuje jejich vhodný výběr. 

Riziko REST06: Nejasně stanovené hranice rozsahu zakázky 

Jedna ze základních zásad projektového řízení je jasně definovat hranice projektu. Každý 

projekt i zakázka by měli mít jasně definované hranice, tedy termín, kdy začíná 

a především moment, kdy zakázka končí. Pokud hranice nejsou definovány může se stát, 

že se zakázka poběží příliš dlouho, což způsobí obtížnější řízení. V některých případech 

je lepší zakázku ukončit a případné pokračující práce řídit pomocí nového projektu. 

Riziko REST07 a REST08:  

Chyba v nastavení nástroje a neznalost procesu/nástroje 

Tato dvě rizika se týkají nástrojů, které se využívají při mezioperačních činnostech. První 

riziko vyjadřuje, že nástroj je špatně nastaven či seřízen. Druhé riziko se zabývá situací, 

kdy pracovník s nástrojem neumí, nebo nezná pracovní postup. V důsledku obou rizik 

není odvedená práce dostatečně kvalitní. 

Riziko REST09 a REST10: Překročení nákladů a nesplnění termínů 

Každá zakázka je velice individuální a v mnohých případech se počítá s tím, že do určité 

míry budou náklady přesaženy, či termíny prodlouženy. Při plánování projektu se vytváří 

rezervy právě pro tyto účely. I z toho důvodu byl dopad ohodnocen číslem 4 a 

pravděpodobnost 2. Celková významnost činní 8, tedy jde o významné riziko. 

Riziko REST11: Změna legislativy, změna norem 

Jako kritické bylo vyhodnoceno riziko REST11, které se týká změn legislativy a norem. 

Může se například jednat o zákony uvedené v kapitole 2.3.1., ale i další technické 

mezinárodní normy. Pokud dojde k takové změně, dopadem může být například pokuta 

z důvodu nedodržení těchto nových předpisů. Pokutu může udělit, jak státní útvar, tak 

zákazník. Je tedy důležité pečlivě nastudovat legislativu dané země. 
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Riziko REST12:  

Nedostatečné definování a řízení rizik na obchodním případu/projektu 

Obdobné jako riziko OBST09, ale tentokrát zaměřené na činnosti v procesu Realizace, 

které pokračují řízením rizik na projektu. Pokud identifikace rizik projektu a jejich 

analýza není dostatečná, tak v krajních případech je v ohrožení celá zakázka. Dopadem 

nedostatečného řízení rizik na projektu může být až 50% navýšení nákladů zakázky, 

prodloužení doby dodání, či nekvalita a nesplnění rozsahu zakázky. Poslední uvedená 

varianta je však kvůli bezpečnosti nepřístupná. Jelikož se riziko týká procesu Realizace 

a Obchodu zároveň, je nutná úzká spolupráce. 

4.7.6 Proces Řízení výroby dodávek 

Cílem procesu je výroba dodávek pro jednotlivé zakázky, přičemž předmět tohoto 

procesu je zkvalitnění návazností mezi tímto procesem a procesy Řízení projektů 

a Realizace. Jde o koordinaci činností pomocí řízení výroby a zajištění realizace 

výrobních zakázek tak, aby byly splněny v termínu, při minimálních nákladech 

a v požadované kvalitě. Výsledky identifikace rizik a jejich analýzy jsou uvedeny 

v tabulce 11. 

Tabulka 11 – Registr rizik procesu Řízení výroby dodávek ke dni 03.12.2019 

ID Název a popis rizika Pst Dopad Významnost 

RVVP01 Špatné zadání dokumentace 4 4 16 

RVVP02 Změny po zahájení výroby 4 4 16 

RVVP03 Není nakoupen materiál 1 4 4 

RVVP04 Nedostatečná kapacita zdrojů 1 8 8 

RVVP05 Nesplnění termínů a nákladů 2 4 8 

RVVP06 Chybná data v projektu 2 4 8 

RVVP07 Ad-hoc projekty 1 8 8 

RVVP08 Příliš krátký termín pro výrobu 1 8 8 

RVVP09 Nezastupitelnost kompetencí  1 4 4 

RVVP10 Nezajištění kapacit (lidské zdroje) 1 2 2 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 
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Riziko RVVP01: Špatné zadání dokumentace 

Prvním identifikovaným rizikem je špatné zadání dokumentace, je zřejmé že dopad 

tohoto rizika je poměrně velký. Pravděpodobnost byla stanovena jako velmi vysoká, 

důvodem je především fakt, že jde relativně o pravidelný problém. Riziko bylo 

vyhodnoceno jako kritické, protože pokud je dokumentace špatně zadána, tak může dojít 

ke špatným odhadům pracnosti, jejichž navýšení může být až 100%. V důsledků dochází 

k celkové změně nákladů a posunutí termínů. 

Riziko RVVP02: Změny po zahájení výroby 

I toto riziko bylo vyhodnoceno jako kritické, protože dopady jsou obdobné jako u rizika 

RVVP01. Pokud je již výroba dodávek zahájena a nastanou změny, dojde k posunutí 

termínů, navýšení pracnosti a nákladů na nový materiál, přičemž již použitý materiál se 

již obvykle nedá vrátit a musí být prodán za velmi nízkou cenu. V případě, že je daný 

materiál neprodejný, tak společnost musí vynaložit další náklady na jeho recyklaci. 

Riziko RVVP03: Není nakoupen materiál 

Dalším rizikem je, že není včas nakoupen materiál. Za tuto činnost odpovídá proces 

Nakupování, ale nejvíce ovlivněn je právě proces Řízení a výroby dodávek. Naštěstí toto 

riziko bylo vyhodnoceno jako méně významné, protože pravděpodobnost nastání je velmi 

nízká. Proces Nakupování je v tomto ohledu velmi spolehlivým dodavatelem vstupů. 

Riziko RVVP04: Nedostatečná kapacita zdrojů 

Jako mezioperační riziko bylo identifikována nedostatečná kapacita zdrojů. Dopad byl 

ohodnocen jako velmi vysoký, protože v případě nedostatečné kapacity potřebných 

zdrojů by byly ohrozeny veškeré cíle procesu. Pravděpodobnost byla stanovena jako 

velmi nízká, protože kapacitní požadavky se řídí pomocí podnikového informačního 

systému, který byl ověřen jako velmi spolehlivý. 

Riziko RVVP05: Nesplnění termínů a nákladů 

Účelem procesu RVVP je koordinace činností napříč procesy a ve velké míře záleží na 

komunikaci jak interní, tak externí. Pokud nejsou splněny termíny a náklady dodávek, 

obvykle dochází k jejich posunutí či navýšení dle rozumné domluvy se zainteresovanými 

stranami, proto byl dopad stanoven na hodnotu 4. Podobný jev není častý, proto 

pravděpodobnost nastání je stanovena na hodnotu 2. 
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Riziko RVVP06: Chybná data v projektu 

Dalším rizikem jsou špatně zadaná data neboli termíny v projektu. Dopad byl stanoven 

jako poměrně vysoký a to přesto, jde o lehce odhalitelnou chybu na vstupu do procesu 

RVVP. Pravděpodobnost nastání rizika je ale nízká, především z důvodu dlouholetých 

zkušeností pracovníků, kteří se podílejí na určení odhadů termínů. Celkově bylo riziko 

vyhodnoceno jako významné. 

Riziko RVVP07: Ad hoc projekty 

Riziko ad hoc projektů se týká provizorních, či náhlých změn, které jsou tak významné, 

že se pro dané účely zavede nový projekt. Ad hoc projekty obvykle nelze předvídat, proto 

je dopad velmi vysoký. Tento typ projektů je však zaváděn pouze výjimečně, proto 

pravděpodobnost nastání rizika je velmi nízká.  

Riziko RVVP08: Příliš krátký termín pro výrobu 

Stanovení příliš krátkého časového intervalu pro výrobu může být zapříčiněna například 

chybným určením pracnosti dodávek. Tyto aspekty projektu by měli vždy být předem 

konzultovány s experty z praxe, kteří mají s výrobou daných produktů zkušenosti. Riziko 

bylo na základě dopadu a pravděpodobnosti vyhodnoceno jako významné.  

Riziko RVVP09: Nezastupitelnost kompetencí 

Dalším rizikem je nezastupitelnost kompetencí, která se obvykle týká technologicky 

náročných činností, které nejdou vykonávat bez určité kvalifikace či certifikace. Jako 

příklad lze uvést činnost příprava technologického postupu. Pokud by společnost přišla o 

pracovníka s nezastupitelnou kompetencí, dopad na proces by byl značný. 

Pravděpodobnost nastání byla však stanovena jako velmi nízká a celkově bylo riziko 

vyhodnoceno jako méně významné. 

Riziko RVVP10: Nezajištění kapacit (lidské zdroje) 

Jako méně významné bylo vyhodnoceno i riziko RVVP10, nezajištění kapacit, které se 

týkají lidských zdrojů. Toto riziko je zaměřeno na pracovníky ve výrobě, kterých je 

relativně mnoho. Předpokládá se, že v případě nezajištění kapacit pracovníci dodávku 

zvládnou vyrobit i v menším počtu, proto dopad je ohodnocen číslem 2. Pravděpodobnost 

nastání je velmi nízká, jelikož kapacitní požadavky se řídí dle podnikového IS. 
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4.7.7 Proces Nakupování 

Cílem procesu Nakupování zajištění dodání nakoupeného materiálu, výrobků a služeb 

včetně subdodávek a kooperací v požadovaném termínu, kvalitě a za nejnižší možnou 

cenu. To se týká především oblastí realizace zakázek a pořizování investic, ale také 

režijního provozu firmy. Zkrácený registr rizik je uveden v tabulce 13 a identifikovaná 

rizika jsou jako obvykle detailněji popsána pod tabulkou. 

Tabulka 12 – Registr rizik procesu Nakupování ke dni 06.01.2020 

ID Název a popis rizika Pst Dopad Významnost 

NAK01 
Nedostatek kvalifikovaných 

dodavatelů 
2 4 8 

NAK02 
Nezanesení potvrzení objednávky do 

systému 
2 2 4 

NAK03 
Posunutí potvrzeného termínu ze 

strany dodavatele 
1 4 4 

NAK04 
Nereálně stanovený termín na nákup 

vycházející z projektů 
2 4 8 

NAK05 
Špatně definované nakupované 

položky 
1 8 8 

NAK06 
Nesprávná kontrola potvrzené 

objednávky operativním nákupčím 
1 8 8 

NAK07 Použití nekvalifikovaného dodavatele 2 4 8 

NAK08 
Nedostatečně definované požadavky 

na subdodávky/služby 
1 8 8 

NAK09 
Špatně nastaven schvalovací proces u 

požadavku nebo objednávky 
1 1 1 

NAK10 
Nepřenesení informací z nákupního 

požadavku do objednávky/smlouvy 
1 4 4 

NAK11 
Nezajištění potvrzení objednávky 

smlouvy od dodavatele 
2 4 8 

NAK12 
Nezanesení potvrzeného termínu 

dodání od dodavatele do IFS 
2 4 8 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020  

  



64 

Riziko NAK01: Nedostatek kvalifikovaných dodavatelů 

Prvním identifikovaným rizikem je nedostatek kvalifikovaných dodavatelů, a to pro 

konkrétní obor, oblast či produkt. Týká se to především produktů, které si společnost 

XYZ není schopna sama vyrobit. Kvalifikaci dodavatelů společnost XYZ může do jisté 

míry ovlivnit, proto bylo riziko NAK01 klasifikováno jako interní. Společnost dodavateli 

zadává kvalifikační požadavky jako je například požadavek na určitý druh certifikace. 

Pokud však proces Nakupování nezajistí kvalifikovaného dodavatele, dopad není 

katastrofický, jelikož jde především o sjednání vhodných podmínek jak pro společnost 

XYZ, tak daného dodavatele, proto je dopad ohodnocen číslem 4. Pravděpodobnost 

nastání byla stanovena jako 2, tedy výskyt tohoto jevu není častý. 

Riziko NAK02: Nezanesení potvrzení objednávky do systému 

Další riziko je spíše administrativní a týká se nezanesení potvrzení objednávky do 

informačního systému podniku. Jde o situaci, kdy nákupčí do systému potvrzení 

objednávky nezadal i přesto že existuje. Příčinnou je obvykle lidská chyba, ve většině 

případů jde o klasické opomenutí. Dopad i pravděpodobnost tohoto jevu je však nízká a 

celkově bylo riziko vyhodnoceno jako méně významné. 

Riziko NAK03: Posunutí potvrzeného termínu ze strany dodavatele 

Jako méně významné bylo identifkováno i riziko NAK03, které ovlivňuje především cíl 

procesu z časového hlediska a jako jediné z identifikovaných rizik uvedených v této práci 

bylo klasifikováno jako externí. To znamená, že tento jev společnost XYZ nemůže 

ovlivnit. Dopad rizika je tedy vysoký, ale díky efektivnímu systému hodnocení 

dodavatelů je pravděpodobnost nastání velmi nízká.  

Riziko NAK04: Nereálně stanovený termín na nákup vycházející z projektů 

Jedním z významných vstupů pro proces Nakupování je projektová dokumentace 

jednotlivých zakázek. Pokud je v projektu stanoven nereálný termín na nákup, tedy je 

stanovena příliš krátká doba, může dojít ke zpoždění termínů. Dopad na proces je tedy 

značný, jelikož ovlivňuje jeden z cílů procesu. Pravděpodobnost byla stanovena jako 

nízká, protože výskyt tohoto jevu není obvyklý. 
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Riziko NAK05: Špatně definované nakupované položky 

Proces Nakupování funguje na základě nákupních požadavků, které přicházejí z ostatních 

podnikových procesů. Pokud je požadavek nevhodně zformulován a nakupované položky 

jsou chybně definovány, tak to má na proces velmi vysoký dopad. Může dojít k nákupu 

nevhodných produktů, což může negativně ovlivnit náklady, termíny, ale i kvalitu. 

Výskyt tohoto jevu však není častý, proto byla pravděpodobnost ohodnocena číslem 2.  

Riziko NAK06: Nesprávná kontrola potvrzené objednávky operativním nákupčím 

Riziko NAK06 se týká nedodržením mezioperačního pracovního postupu procesu 

Nakupování, kdy nákupčí má provést kontrolu objednávky. Dopad nedostatečné kontroly 

byl stanoven jako zásadní, protože v případě nastání rizika by mohlo dojít ke snížení 

nákladů, kvality a k nedodržení termínů. Pravděpodobnost byla stanovena jako velmi 

nízká, protože nákupčí jsou v tomto ohledu dostatečně kvalifikovaní. 

Riziko NAK07: Použití nekvalifikovaného dodavatele 

Toto riziko souvisí s rizikem NAK01, kdy obvyklým problémem je prošlá certifikace 

dodavatelů. Dodavatelé jsou schopni daný produkt dodat, ale některé projekty mají vyšší 

nároky v oblasti legislativy a certifikace. Celkově bylo riziko ohodnoceno jako 

významné, ale ne kritické, protože se tato problematika ve společnosti momentálně řeší a 

pobíhá nastavení procesu tak, aby dodavatelé svoji kvalifikaci získali právě pro více 

náročné projekty.  

Riziko NAK08: Nedostatečně definované požadavky na subdodávky/služby 

Obdobné riziku NAK05, ale v tomto případě jde o subdodávky nebo služby, jejichž 

zpracování se řídí dle jiných pracovních postupů. Příkladem může být situace, kdy 

nákupčí přenese požadavek zákazníka do systému, ale není dostatečně definován, tedy 

chybí konkrétní popis požadované služby, který je klíčový pro další pracovní postup. 

Dopad a pravděpodobnost byli stanoveny na stejné úrovni jako riziko NAK05. 

Riziko NAK09:  

Špatně nastaven schvalovací proces u požadavku nebo objednávky 

Riziko NAK09 bylo vyhodnoceno jako méně rizikové, přičemž dosáhlo nejnižšího skóre 

významnosti v rámci identifikovaných rizik uvedených v této práci. Úroveň 

pravděpodobnosti i dopadu rizika byla stanovena jako velmi nízká a celkový součin tedy 
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odpovídá hodnotě 1. I přesto manažer procesu Nakupování rozhodl toto riziko do registru 

uvést a monitorovat ho. Domnívá se totiž, že by jeho významnost mohla vzrůst při 

očekávaných budoucích aktivitách společnosti XYZ. 

Riziko NAK10:   

Nepřenesení informací z nákupního požadavku do objednávky/smlouvy 

Dalším rizikem je situace, kdy nákupčí nepřenese informace z nákupního požadavku do 

objednávky nebo smlouvy. Tento jev se vyskytuje pouze výjimečně, teda 

pravděpodobnost nastání je velmi nízká. Jelikož jde o mezioperační riziko, které je 

spojeno s lidskou chybou a může značně ovlivnit další pracovní postupy, byl dopad 

zhodnocen jako vysoký. Celková významnost rizika je ale vyhodnocena jako malá. 

Riziko NAK11: Nezajištění potvrzení objednávky/smlouvy od dodavatele 

Jednotliví operativní nákupčí nesou zodpovědnost za zajištění potvrzení objednávky nebo 

smlouvy od dodavatele. Pokud potvrzení není zajištěno, nelze vykonávat následující dílčí 

činnosti procesu. Toto riziko se týká především komplexnějších nakupovaných položek, 

přičemž dochází ke zdlouhavému upřesnění parametrů, úpravám technické dokumentace 

či projektových výkresů. Pokud riziko nastane ovlivní především časovou složku procesu, 

proto byl dopad ohodnocen číslem 4. Pravděpodobnost nastání je však nízká, a tudíž 

celkově bylo riziko vyhodnoceno jako významné. 

Riziko NAK12: Nezanesení potvrzeného termínu dodání od dodavatele do IFS 

Toto riziko je obdobné riziku NAK10, ale týká se informací ohledně termínů dodání. Tyto 

termíny se zadávají do podnikového IS a jelikož jde o dílčí procesní cíle, tak dopad rizika 

byl také stanoven jako vysoký. Pravděpodobnost nastání je v tomto případě trochu vyšší 

a byla ohodnocena číslem 2. Celkově bylo riziko vyhodnoceno jako významné. 

4.8 Strategie a plán ošetření 

Dalším krokem řízení rizik podnikových procesů společnosti XYZ je stanovení strategie 

ošetření a plánu ošetření. V této fázi byl využit model 4T (viz kapitola 3.3.6), přičemž 

dané strategie, v závislosti na dopad a pravděpodobnost, nejsou závazné. Jsou pouze 

doporučením, které má pomoci při manažerském rozhodování. Vždy tedy závisí na 

konkrétních vlastnostech a povaze rizika. Pro potřeby společnosti XYZ byly jednotlivé 

strategie definovány následujícím způsobem: 
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• Ošetření rizika –  snížení pravděpodobnosti nebo dopadu rizika. 

• Vyhnutí se riziku – eliminace příčin vzniku rizika; parametry rizika jsou tak 

vysoké, že je výhodnější rizikovou aktivitu nerealizovat. 

• Akceptace rizika – převzetí rizika, kdy vědomě nepřijmeme nápravná opatření. 

• Přenesení rizika – přenesení rizika na třetí osobu za poskytnutí úplaty či 

přenesení rizika v rámci podniku (přenos odpovědnosti na jiné oddělení/proces)  

Navrhované plány ošetření a zvolené strategie pro jednotlivá procesní rizika jsou uvedena 

v tabulkách 13 až 19. Strategie, plán ošetření, včetně odpovědné osoby za dané riziko 

jsou též uvedeny v registru rizik jednotlivých procesů v příloze D. 

Tabulka 13 – Plán ošetření rizik procesu Řízení IMS 

ID Název rizika Významnost 

RIS01 Nedostatek kapacit MPR 8 

Strategie: Ošetření rizika  

Plán: Nastavení komunikační platformy pro manažery procesů (MPR) v informačním 

systému podniku (IFS); Práce s výstupy výjezdního zasedání; Školení o time 

managementu 

RIS02 Velké množství MPR 12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavení komunikační platformy pro MPR v IFS; Práce s výstupy výjezdního 

zasedání 

RIS03 MPR nedostatečně školí role ve svém procesu 24 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Vyhlášen Cíl IMS 2019F/09, který souvisí s vhodným nastavením procesu, 

definicí kvalifikací a modifikací systému školení (MPR nemusí školení provádět 

osobně, ale odpovídá za jeho vhodné provedení) 

RIS04 Nedostatečně vymezené hranice procesů 8 

Strategie: Ošetření rizika  

Plán: Nastavení komunikační platformy pro MPR v IFS; Práce s výstupy výjezdního 

zasedání; Definice procesů a jejich přezkoušení; Následná úprava interních směrnic 

RIS05 MPR neznají svoje zainteresované strany 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavení komunikační platformy pro MPR v IFS; Zavedení jednotné databáze 

možných zainteresovaných stran (interní a externí) 

RIS06 Nedostatečné přezkoumání a vyhodnocení procesů 24 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavení komunikační platformy pro MPR v IFS; Podávání zpětné vazby; 

Vyhodnocení procesů a následné závazné plány zlepšení 
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RIS07 MPR neznají rizika svých procesů 12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení procesu řízení rizik, práce s registrem rizik, pravidelné schůzky 

s manažerem kvality (MK) 

RIS08 MPR neřídí rizika na svém procesu 12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení procesu řízení rizik, práce s registrem rizik, pravidelné schůzky s MK 

RIS09 Špatně určená priorita v rámci zlepšování 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Momentálně v procesu je nastaveno v souvislosti na bezpečnost, která má vždy 

nejvyšší prioritu;  

Zlepšování v jiných oblastech: úprava procesů a procesních nástrojů; Zahrnutí 

zainteresovaných stran do určování priorit 

RIS10 Tvorba procesu a popisu činností "od stolu" 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Do tvorby procesu zapojit zainteresované strany, a především pracovníky 

provádějící jednotlivé činnosti; Průběžně sbírat zpětnou vazbu 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Tabulka 14 – Plán ošetření rizik procesu Řízení lidských zdrojů 

RLZ01 Neznalost procesu RLZ (manažeři lidí) 4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Schůzky s manažery lidí - poučení a seznámení s novinkami 

RLZ02 Náhlá změna firemní strategie 4 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Sledování zpráv z procesu Strategie 

RLZ03 Změna kvalifikačních požadavků na pracovníky 4 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Sledování zpráv z procesu Obchodu, který vyjednává kvalifikační 

požadavky se zákazníky 

RLZ04 Nemotivovaní pracovníci 12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Založení interního projektu, který má za cíl zvýšit motivaci pracovníků; Aktivní 

komunikace; Práce se zpětnou vazbou a hodnocením výkonu 

RLZ05 Nevhodně definované cíle procesu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Definování cílů procesu manažerem ŘLZ ve spolupráci se zainteresovanými 

stranami 
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RLZ06 Pracovníci neakceptují firemní kulturu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Aktivní team building; Aktivní komunikace s pracovníky; Práce se zpětnou 

vazbou a hodnocením výkonu 

RLZ07 Riziko šikany 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Speciální nastavení procesu dle ověřených postupů, jak šikanu řešit (například 

postupy ve školství); Preventivní opatření v rámci firemní kultury; Team building a 

tvorba příjemného pracovního prostředí 

RLZ08 Národností konflikty 4 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Komunikace s manažery lidí 

RLZ09 Neodhalení nekompetence nových pracovníků 2 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Komunikace s manažery lidí 

RLZ10 Nesrozumitelnost procesu (manažeři lidí) 4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Schůzky s manažery lidí - poučení a seznámení s novinkami 

RLZ11 Neúčast školení potřebné k vykonávaní rolí 12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Rezervace termínů školení dostatečně dopředu; Přihlašování na školení bude 

pro MPR závazné; Penalizace neúčasti 

RLZ12 
Pracovníci nemají zájem o sebevzdělání a vlastní 

rozvoj 
12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nabídka profesních i neprofesních kurzů v rámci team buildingu  

RLZ13 Formální provedení adaptačního procesu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Podávání zpětné vazby pracovníkem, který prochází adaptačním procesem 

RLZ14 Formální provedení hodnocení výkonu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Podávání zpětné vazby pracovníkem, jehož výkon byl ohodnocen 

RLZ15 Nepracuje se s výsledky hodnocení výkonu 4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Stanovení plánu akcí na základě hodnocení; Nastavení vhodných hodnotících 

metrik, které mají větší vypovídací schopnost 
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RLZ16 
Nevyužití kvalifikací pracovníků  

– víme o kvalifikaci, ale nevyužíváme (tvrdé) 
4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavení lobby v IFS pro manažery lidí, které přehledně poskytne informace o 

kvalifikacích, schopnostech a dovednostech pracovníků 

RLZ17 
Nevyužití kvalifikací pracovníků  

– víme o kvalifikaci, ale nevyužíváme (měkké) 
2 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavení lobby v IFS pro manažery lidí (viz RLZ16) 

RLZ18 
Neznalost kvalifikací pracovníků  

– nevíme o kvalifikaci (tvrdé) 
4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Cílené dotazování pracovníků; Práce s životopisy 

RLZ19 
Neznalost kvalifikací pracovníků  

– nevíme o kvalifikaci (měkké) 
6 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Cílené dotazování pracovníků; Práce s životopisy 

RLZ20 
Není dostatek zdrojů pro odměňování pracovníků  

(finanční odměna) 
8 

Strategie: Přenesení rizika 

Plán: Přenesení rizika na proces ekonomika, který odpovídá rozpočtování, kalkulace, 

výkaznictví a účetnictví 

RLZ21 
Není dostatek zdrojů pro odměňování pracovníků  

(nefinanční odměna) 
4 

Strategie: Přenesení rizika 

Plán: Přenesení rizika na proces ekonomika, který odpovídá za efektivní přerozdělení 

zdrojů 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Tabulka 15 - Plán ošetření rizik procesu 

RDO01 Znehodnocení dat 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavení přístupových práv v nástrojích; Pravidelné zálohování dokumentů; 

Dále řešeno v projektu Bezpečnosti informací 

RDO02 Zneužití dokumentů, informací a dat 16 

Strategie: Přenesení rizika 

Plán: Přenesení odpovědnosti na projekt Bezpečnost informací, který má za cíl 

implementovat opatření odpovídající ISO 27001; Tento standard se týká bezpečnosti 

informací; Zatím je projekt v přípravné fázi. 
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RDO03 
Do připomínkování nejsou zahrnutí všichni, kterých se 

dokument týká. 
8 

Strategie: Přenesení rizika 

Plán: Přenesení do procesu ŘIS a řešit v rámci nastavování komunikační platformy a 

databáze zainteresovaných stran 

RDO04 Tvůrce nepracuje s připomínkami 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Detailněji popsat práci s připomínkami v návodu tvorby dokumentů. Částečně 

ošetřeno nástrojem a činností přezkušovatele, který kontroluje zapracování 

připomínek. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Tabulka 16 – Plán ošetření rizik procesu Obchodu 

OBST01 Špatné rozhodnutí o nabídce  4 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Podávání zpráv a zpětné vazby operativními obchodními 

pracovníky z předem ukončených obchodních případů 

OBST02 Záměna rámcové a servisní smlouvy 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Trénink a školení operativních obchodních pracovníků, úprava pracovních 

postupů a návodů; Zavedení jednoznačné identifikace v IS 

OBST03 Nesplnění termínu podání nabídky/podpisu smlouvy 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Procesní nastavení: schvalování a upomínkování v nástroji MF BCD (nástroj 

v rámci IS pro obchodní správu standardních produktů) 

OBST04 Neúplnost informací ke zpracování nabídky/smlouvy 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Procesní nastavení: schvalování a upomínkování v nástroji MF BCD 

OBST05 Nevčasné předání obchodního případu do realizace 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavit jako hodnotící metriku, zavedení upomínek pro operativní pracovníky 

obchodu 

OBST06 Nekompetentní manažeři obchodu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Procesní nastavení: schvalování v nástroji MF BCD; Zvyšování kompetencí 

manažerů obchodu pomocí školení; Ověření nabídky zainteresovanými stranami 
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OBST07 
Únik informací mimo IFS (divizní OneNote, 

SharePoint) 
8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Vytvoření nového sešitu (OneNote) dle podpisového řádu a V060 (předpis pro 

elektronické schvalování); Částečný přenos rizika na projekt implementace ISO 

27001 (Bezpečnost informací) 

OBST08 Nedostatečná kapacita manažerů obchodu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zadání kapacitních požadavků a spolupráce s procesem RLZ 

OBST09 
Nedostatečné definování a řízení rizik na obchodním 

případu/projektu 
12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Stanovení a implementace závazného rámce systému projektových rizik ve 

spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Tabulka 17 – Plán ošetření rizik procesu Realizace 

REST01 Nevčasné převzetí obchodního případu do realizace 4 

Strategie: Přenesení rizika 

Plán: Přenesení rizika do projektových rizik; Úprava pracovních postupů; Zavedení 

upomínek pro pracovníky realizace 

REST02 Velké množství obchodních případů 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Momentálně se řeší v podobě rozvojového projektu s názvem KAPALIMA, 

který je zaměřen na řízení kapacitní a materiálové požadavky. Tento projekt je již 

v druhé etapě přípravné fáze. 

REST03 
Nový zákazník – riziko nejasně definovaných 

požadavků 
4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nabídnutí ověřeného produktu z podnikového portfolia, který 

nejpravděpodobněji uspokojí zákazníkovu potřebu. 

REST04 Nový produkt  16 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zvýšená komunikace napříč procesy; Dostatečně dopředu informovat o výrobě 

nového produktu; Včasná příprava nového nastavení procesu; Školení a zvýšení 

kompetencí MPR 

REST05 Riziko nevhodných subdodavatelů 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Přenastavení procesu tak, aby dodavatelské subdodávky byly plněny etapově; 

Aktivní komunikace s procesem Nakupování (lépe definované požadavky na 

dodavatele); Částečné přenesení rizika na proces NAK 
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REST06 Nejasně stanovené hranice rozsahu zakázky 8 

Strategie: Přenesení rizika 

Plán: Přenesení rizika na proces OBST; Komunikace s tímto procesem a kladení 

důrazu na vyjednání konkrétních specifikací protiplnění v rámci smlouvy uzavřené se 

zákazníkem 

REST07 Chyba v nastavení nástroje 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Testování a zapojení všech zainteresovaných stran (i těch, které jsou mimo 

proces); Sbírání zpětné vazby od uživatelů 

REST08 Neznalost procesu / nástroje 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Aktualizace manuálů a jejich kontrola; pravidelná školení operativních 

pracovníků procesu Realizace 

REST09 Překročení nákladů 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Momentálně se řeší v rozvojovém projektu: Změnové řízení projektu; Tento 

projekt se zabývá, jakým způsobem řešit změny projektových parametrů  jako jsou 

náklady, čas a rozsah 

REST10 Nesplnění termínů 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Viz riziko REST09 

REST11 Změna legislativy, změna norem 16 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Důkladné sledování věstníků norem a změn v zákonech; Zvýšení kvalifikace 

MPR v rámci práce s legislativou;  

REST12 
Nedostatečné definování a řízení rizik na obchodním 

případu / projektu 
12 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Stanovení a implementace závazného rámce systému projektových rizik ve 

spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Tabulka 18 – Plán ošetření rizik procesu Řízení výroby dodávek 

RVVP01 Špatné zadání dokumentace 16 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení vstupní kontroly dokumentace 

RVVP02 Změny po zahájení výroby 16 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení vstupní kontroly dokumentace; Podle kategorií projektů plánovat 

časové rezervy 

  



74 

RVVP03 Není nakoupen materiál 4 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Komunikace s procesem Nakupování 

RVVP04 Nedostatečná kapacita zdrojů 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Momentálně se řeší v podobě rozvojového projektu s názvem KAPALIMA; 

Další opatření v podobně doplnění procesního nastavení a úprava procení směrnice 

SM35, kapitola 6.1 

RVVP05 Nesplnění termínů a nákladů 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Momentálně se řeší v rozvojovém projektu: Změnové řízení projektu; Pro 

potřeby procesu RVVP je problematika popsána v procesní směrnici SM36  

RVVP06 Chybná data v projektu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení vstupní kontroly dokumentace; Komunikace s manažery projektů; 

Zahrnutí zainteresovaných stran do určení časových odhadů 

RVVP07 Ad-hoc projekty 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení pracovních postupů pro realizaci ad-hoc projektů 

RVVP08 Příliš krátký termín pro výrobu 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení vstupní kontroly dokumentace 

RVVP09 Nezastupitelnost kompetencí  4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavení matice zastupitelnosti a odpovědnosti; Komunikace s manažery lidí; 

řízení a práce s klíčovými pracovníky 

RVVP10 Nezajištění kapacit (lidské zdroje) 2 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Komunikace s procesem Řízení obchodu a výroby průmyslové 

elektroniky 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

Tabulka 19 – Plán ošetření rizik procesu Nakupování 

NAK01 Nedostatek kvalifikovaných dodavatelů 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení nového subprocesu dokvalifikace dodavatelů; Stanovení pracovních 

postupů a metod podpory k řádné certifikaci dodavatele; Proces by měl být zaměřen 

především na projekty s vyššími nároky na kvalifikaci, certifikaci a bezpečnost 
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NAK02 Nezanesení potvrzení objednávky do systému 4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavit jako hodnotící kritérium; upomínkování v IS pro operativní nákupčí 

NAK03 Posunutí potvrzeného termínu ze strany dodavatele 4 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Práce se systémem hodnocení dodavatelů 

NAK04 
Nereálně stanovený termín na nákup vycházející 

z projektů 
8 

Strategie: Přenesení rizika 

Plán: Zavedení vstupní kontroly dokumentace; Komunikace s manažery projektů; 

Zahrnutí zainteresovaných stran do určení časových odhadů 

NAK05 Špatně definované nakupované položky 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zvýšení kompetence operativních nákupčích; Aktivní komunikace s ostatními 

procesy; Zvýšení intenzity podávání zpětné vazby 

NAK06 
Nesprávná kontrola potvrzené objednávky 

operativním nákupčím 
8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zvýšení kompetence operativních nákupčích; Nastavit toto kritérium jako 

hodnotící metriku; Zvýšení odhalitelnosti chyby zavedením dvojité kontroly 

NAK07 Použití nekvalifikovaného dodavatele 8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zavedení nového subprocesu dokvalifikace dodavatelů; Viz NAK01 

NAK08 
Nedostatečně definované požadavky na subdodávky/ 

služby 
8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Úprava pracovního postupu; Zvýšení kompetence operativních nákupčích; 

Aktivní komunikace se zainteresovanými stranami; Zvýšení intenzity podávání 

zpětné vazby 

NAK09 
Špatně nastaven schvalovací proces u požadavku nebo 

objednávky 
1 

Strategie: Akceptace rizika 

Plán: Monitoring; Sledování průběhu a výsledků schvalovacích procesů 

NAK10 
Nepřenesení informací z nákupního požadavku do 

objednávky/smlouvy 
4 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Úprava pracovního postupu; Zvýšení kompetence operativních nákupčích; 

Zvýšení odhalitelnosti chyby zavedením kontroly 
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NAK11 
Nezajištění potvrzení objednávky smlouvy od 

dodavatele 
8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Zvýšení kompetence operativních nákupčích; Nastavit toto kritérium jako 

hodnotící metriku; Upomínkování v IS pro operativní nákupčí 

NAK12 
Nezanesení potvrzeného termínu dodání od dodavatele 

do IFS 
8 

Strategie: Ošetření rizika 

Plán: Nastavit toto kritérium jako hodnotící metriku; Upomínkování v IS pro 

operativní nákupčí 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

4.8.1 Efektivita plánovaných ošetření rizik 

Dalším krokem je vyhodnocení efektivity plánovaných ošetření. Jde o to zjistit, zda 

navržené ošetření se vůbec vyplatí implementovat. V této práci bude efektivita 

vyhodnocena pouze u kritických rizik, jelikož mají nejvyšší prioritu. Obdobným 

způsobem, který je popsán níže, by však byla efektivita zhodnocena i u významných a 

méně významných rizik. 

Vyhodnocení efektivity ošetření pomáhá v manažerském rozhodování, zda má smysl 

ošetření provádět, ale také ve výběru nejlepšího způsobu ošetření v případě, kdy pro jedno 

riziko bylo navrženo několik ošetřujících variant. Pro stanovení efektivity plánovaných 

ošetření rizik je ale nejdříve nutné vyhodnotit přínosy daných ošetření a náklady na jejich 

implementaci a provedení. [24] 

Pro vyhodnocení efektivity ošetření rizik byly použity následující parametry a ukazatele, 

které byly upraveny dle autorů [24] a [32]: 

• Epřed Očekávaná hodnota rizika před navrženým ošetřením, přičemž: 

Očekávaná hodnota = Hodnota v ohrožení * Pravděpodobnost nastání 

Hodnota v ohrožení = Celkové náklady spojené s působením rizika 

• Epo Očekávaná hodnota rizika po realizaci navrženého ošetření 

• N Celkové náklady na implementaci ošetření rizika  

Po stanovení těchto parametrů je dále možné určit následující ukazatele: 

• HP = (Epřed - Epo) Hrubý přínos ošetření rizika 

• ČP = (Epřed - Epo) – N Čistý přínos ošetření rizika; musí být větší než 0 

• Ef = (Epřed - Epo) / N Efektivita ošetření rizika; musí být větší než 1 
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Pro výpočet očekávané hodnoty rizika před navrženým ošetřením byla použita horní 

hranice stanoveného stupně pravděpodobnosti u daného rizika. Hodnotitelé však mohou 

zvolit i jinou úroveň pravděpodobnosti nastání rizika v rámci daného stupně na základě 

jeho vlastností a charakteristik. Hodnota v ohrožení byla stanovena pomocí odhadů 

nákladů či ztrát, které riziko vyvolá v rámci podniku.  

Výpočet očekávané hodnoty rizika po realizaci navrženého ošetření byl proveden 

obdobným způsobem, přičemž se předpokládá, že po provedení řešení se snížení 

pravděpodobnost, dopad nebo oba tyto parametry. Celkové náklady na implementaci 

ošetření rizika i ostatní výše zmíněné odhady byly provedeny expertním odhadem 

vedoucími pracovníky společnosti XYZ. 

Dále jsou nutné vypočítat ukazatele čistého přínosu ošetření rizika (ČP) a efektivity 

ošetření rizika (Ef). Ukazatel ČP musí být kladný, přičemž se vybírá ta varianta ošetření 

s nejvyšším čistým přínosem. Ukazatel Ef musí být větší než číslo 1 a kritériem výběru 

je také nejvyšší hodnota efektivity ošetření. [24] 

Podmínkou k realizaci navržených ošetřeních rizik uvedených v této práci je splnění obou 

podmínek. Výjimkou jsou rizika, která jsou nepřijatelná z bezpečnostních, zdravotních či 

jinak závažných důvodů jako je například ohrožení životního prostředí, neslučitelnost 

s podnikovou strategií nebo firemní kulturou. 

Riziko RIS03: MPR nedostatečně školí role ve svém procesu 

Hodnota v ohrožení tohoto rizika byla stanovena ve výši 25 milionů Kč. Jde o odhad 

celkových nákladů spojených s působením rizika, přičemž riziko působí především 

v rámci projektů a mezi jeho hlavní dopady patří prodloužení termínu dodání, 

nedostatečná kvality a ztráta přidané hodnoty, která může dosahovat až 25 % z průměrné 

ceny standardní zakázky. 

Plán ošetření tohoto rizika je realizace podnikového cíle, který je zaměřen na průběžné 

vzdělávaní procesních rolí a jeho ověřování kompetencí roli vykonávat. Celkové náklady 

byly stanoveny ve výši 1,3 milionů Kč. K dosažení cíle je nutné nastavit nový proces, 

přičemž náklady na činnosti s tímto spojené se odhadují na 200 tisíc Kč. Dále je nutné 

pravidelné školení pro pracovníky i vedení minimálně 1krát za dva roky. To se v průměru 

týká 20 pracovníků na každý proces, přičemž počet procesů činí 34. Po realizaci ošetření 

se očekává snížení pravděpodobnosti nastání rizika minimálně o 1 stupeň. 
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Riziko RIS06: Nedostatečné přezkoumání a vyhodnocení procesů 

Pokud se manažeři nedostatečně věnují svým procesům, tak je zde riziko, že procesy 

budou neefektivní a neřiditelné, což má dlouhodobý dopad na ceny. Příliš vysoké ceny 

způsobují komplikace a obtíže při získávání zakázek. Toto riziko má dopad na celý 

podnik a dle odhadů by společnost XYZ mohla ztratit svoji hodnotu až o čtvrtinu, což 

odpovídá přibližně 112,5 milionů Kč. 

Hlavním předmětem plánu ošetření rizika RIS06 je nastavení komunikační platformy pro 

manažery procesů, kterých je momentálně 22. Proškolení všech manažerů bude probíhat 

interně a odhadem bude trvat 44 člověkodní. Náklady za nastavení komunikační 

platformy a školení jsou tedy 332 tisíc Kč. Dále se počítá s vedlejšími náklady v hodnotě 

100 tisíc Kč, které se týkají například administrativy, ale také času věnovanému 

schůzkám s manažerem kvality. Stejně jako u RIS03, se po realizaci ošetření očekává 

snížení pravděpodobnosti nastání rizika. 

Riziko RDO02: Zneužití dokumentů, informací a dat 

Hodnota v ohrožení v případě rizika RDO02 je opravdu velká. V případě zneužití dat či 

dokumentů, společnost XYZ může přijít o své zákazníky, protože reputace a 

důvěryhodnost je v tomto oboru velmi důležitá. Obdobně jako u RIS03 by tak společnost 

mohla ztratit svoji hodnotu, tentokrát až o třetinu.  

Plán ošetření je přenesení rizika na projekt implementace standardu ISO 27001, který se 

týká bezpečnosti informací. Tento projekt je zatím v přípravné fázi a bude realizován ve 

spolupráci s externí firmou. Celkový rozpočet pro projekt činí 5 milionů Kč. Tato částka 

zahrnuje projektové práce, ale také licenci speciálního programu, jeho začlenění do 

informačního systému podniku, testování a také školení pracovníků. 

Riziko REST04: Nový produkt 

Hodnota v ohrožení rizika REST04 byla stanovena ve výši 30 milionů Kč. Jde o odhad 

celkových dodatečných nákladů, které by riziko vyvolalo. V případě náhlého zavedení 

nového produktu v rámci portfolia standardních produktů by bylo nutné celý proces 

přenastavit a modifikovat či zvolit nová technická řešení. 

Plánované ošetření rizika zahrnuje nadstandardní komunikaci napříč procesy, která by 

zajistila, že by proces REST měl informace o výrobě nového produktu dostatečně 

dopředu. Pro kvalitní zpracování je důležité mít dostatek času na modifikaci procesu a 
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technologické zajištění, proto pomocí nového procesního nastavení by k náhlým změnám 

nemělo docházet. Celkové náklady na implementaci ošetření se odhadují ve výši 1,2 

milionů Kč. Tyto náklady zahrnují přenastavení procesů, úpravu podnikových směrnic a 

rozvíjení kompetencí pracovníků, přičemž se školení týká celkem 30 pracovníků. Jde 

především o pracovníky strategie tržního segmentu, marketingu, produktového manažera 

a manažery obchodu a projektové manažery. V tomto případě se předpokládá, že ošetření 

sníží jak pravděpodobnost nastání rizika, tak i dopad a to o 10 milionů Kč. 

Riziko REST11: Změna legislativy, změna norem 

Dopadem rizika REST11 je především nedodržení legislativy a nesplnění norem. To 

vyvolává náklady v podobě pokut a dodatečných prací, které navyšují celkovou cenu 

zakázky. Na základě těchto skutečností byly náklady spojené s působením rizika 

odhadnuty ve výši 1 milionu Kč. 

Náklady na ošetření byly stanoveny ve výši 63 tisíc Kč. Náklady zahrnují úpravu 

pracovních postupů, které vedou k více důslednému sledování věstníků norem a změn 

v zákonech. Dále také náklady na zvýšení kvalifikace manažerů v souvislosti s prací a 

porozumění legislativy. Po implementaci ošetření se očekává snížení pravděpodobnosti 

nastání rizika. 

Riziko RVVP01 a RVVP02:  

Špatné zadání dokumentace a změny po zahájení výroby 

Tato dvě rizika byla vyhodnocena společně, protože jejich dopad je velmi podobný a pro 

obě rizika bylo navrženo stejné ošetření. V případě obou rizik je dopadem až 100% 

navýšení pracnosti zakázky a posunutí termínů, přičemž jde především o dodatečné 

náklady na materiál, rozebrání výrobku, recyklaci a novou výrobu. Náklady spojené 

s působením rizik byly stanoveny ve výši 1,62 milionů Kč. Tato částka například zahrnuje 

náklady na výrobu elektronických desek a řídících stanic, přičemž cena jedné procesorové 

stanice může dosahovat až 32 400 Kč. 

Plánovaným ošetřením rizik je zavedení vstupní kontroly dokumentace, která by měla 

včas odchytit chyby a zlepšit kvalitu odhadů. Pravděpodobnost nastání těchto rizik by po 

implementaci tohoto ošetření měla klesnout. Celkové náklady na realizaci ošetření byly 

určeny ve výši 190 800 Kč. Tato částka obsahuje výběr a školení pracovníků, kteří by 

kontrolu dokumentace prováděli, ale také celkové nastavení nového subprocesu, definice 
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pracovních postupů, rolí, kvalifikací a kompetencí, které jsou především zaměřené na 

znalost a dovednost čtení technické dokumentace.  

Výsledky vyhodnocení efektivity plánovaných ošetření  

V tabulce 20 naleznete propočtené parametry a výsledky ukazatelů hodnocení efektivity 

plánovaných ošetření. Jak lze vidět, všechna výše uvedená rizika splnila obě podmínky. 

Největší efektivita byla vyhodnocena u rizika RIS06. Důvodem je, že se jedná o riziko 

řídícího procesu s velmi vysokým dopadem, ale zároveň náklady na ošetření jsou 

v poměru velmi nízké. Největší čistý přínos na ošetření je však u rizika RDO02, přičemž 

se také jedná o řídící proces, proto i zde je velmi velký dopad, ale náklady jsou v poměru 

větší. Jak lze vyčíst z tabulky, i v případě, pokud by náklady na ošetření vzrostly, je zde 

dostatečná rezerva. V případě rizika RDO02 nejde ale pouze o peníze, ale také reputaci 

společnosti, což se velmi obtížně kvantifikuje. Jednoznačně jde ale o velmi důležitý 

aspekt, který společnost XYZ nehodlá podcenit.  

Při rozhodování o volbě ošetření rizika je také vhodné využít metodu scénářů (viz kapitola 

3.3.5) a to především pokud jsou odhady nákladů a přínosů málo věrohodné. Dále je také 

vhodné ověřit reálnou schopnost ošetření realizovat, tedy zda má společnost dostatek 

finančních a lidských zdrojů k provedení ošetření. [24] 

Tabulka 20 – Vyhodnocení efektivity plánovaných ošetření 

ID 
Epřed 

[v tis. Kč] 

N 

[v tis. Kč] 

Epo 

[v tis. Kč] 

ČP 

[v tis. Kč] 
Ef 

RIS03 18 750 1 300 12 500 4 950 4,81 

RIS06 84 375 432 28 125 27 693 65,10 

RDO02 75 000 5 000 37 500 32 500 7,5 

REST04 15 000 1 200 5 000 8 800 8,34 

REST11 500 63 250 187 3,97 

RVVP01 a 

RVVP02 
1 215 190,8 810 214,2 2,12 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020 

  



81 

4.9 Monitoring, komunikace a dokumentace rizik 

Za monitoring a průběžné sledování veškerých rizik odpovídá vždy zodpovědná osoba 

uvedená v registru rizik. Obvykle jde o manažera daného procesu (MPR), ale 

odpovědnost může být přenesena i na jinou osobu. Skrze reporting má tato osoba 

povinnost podávat zprávy danému MPR. Jednotlivý MPR mají povinnost podat celkové 

hlášení a zhodnocení průběhu řízení rizik v rámci jejich procesu manažeru kvality (MK) 

minimálně jednou ročně. V případě potřeby je doporučena konzultace v rámci 

pravidelných schůzek s MK. 

Práce s nástrojem řízení rizik by měla být průběžná, přičemž se vyhodnocují nejen rizika, 

ale také jejich opatření. Komunikace probíhá napříč organizací a jejími procesy, přičemž 

zprávy a hlášení jsou zaznamenány do informačního systému podniku. Hlavní 

dokumentací řízení rizik je však registr rizik, který se průběžně aktualizuje. 

I celý proces a systém řízení rizik podléhá monitoringu a přezkoumávání. Cílem je 

dlouhodobé zlepšování procesu a jeho nástroje, přičemž konkrétní úpravy budou 

navrhovány a případně realizovány na základě zpětné vazby MPR. 
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5 Zhodnocení přínosů systému řízení rizik 

Napříč společností XYZ probíhá celkem 28 procesů, přičemž sedm z nich byly 

předmětem této práce, tedy implementace systému řízení rizik. V rámci implementace 

tohoto systému bylo dohromady identifikováno a analyzováno 78 rizik. Z celkového 

počtu bylo vyhodnoceno 7 rizik jako kritických, 49 jako významných a 22 jako méně 

významných rizik. Pro všechna rizika byla navržena ošetření, která by měla snížit 

pravděpodobnost nastání nebo dopad daného rizika. Následně byla vyhodnocena 

i efektivita plánovaných ošetření konkrétně u sedmi kritických rizik, které jsou pro 

společnost prioritní. Tato navržená opatření byla vyhodnocena jako přínosná a některá 

z těchto opatření jsou již v přípravě. 

Aby řízení rizik bylo efektivní, náklady musí být nižší než užitek, který přináší. Jak bylo 

uvedeno v kapitole 4.8.1, v případě kritických rizik přínosy značně převažují náklady. Je 

ale důležité pracovat i s ostatními riziky a průběžně je vyhodnocovat, a to se týká 

i navrhovaných ošetření. Díky včasné identifikaci rizik a jejich analýze, společnost XYZ 

zabrání potencionálním finančním ztrátám či ztrátě image a reputace. Dále se zvýší 

firemní důvěryhodnost jak ze strany zákazníků, tak dodavatelů a partnerů. Také dojde ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a zefektivnění procesů. Systém řízení rizik zkvalitňuje 

manažerské rozhodování a účinnost hospodaření se zdroji a kapitálem. V některých 

případech stačí učinit velmi málo, aby se předešlo katastrofě. Je však důležité si uvědomit, 

že samotné užitky ze systému řízení rizik často nelze snadno kvantifikovat. Právě proto 

je důležitá dokumentace reálných negativních dopadů rizik a souvisejících ztrát, ale také 

efektů ze zavedení opatření. 

K dosažení výše uvedených užitků je však nutné se systémem řízení rizik pravidelně 

pracovat a využívat ho v maximální možné výši. Proto je důležité, aby proces řízení rizik 

proběhl i u ostatních procesů obdobným způsobem, který je uveden v této práci. Následně 

by mělo dojít i k případným úpravám samotného systému na základě připomínek 

pracovníků, kteří se systémem pracují. Dalším doporučením je i detailnější zaměření se 

na rizika, která jsou propojená. Například rizika OBST09 a REST12, která se týkají 

nedostatečného definování rizik obchodního případu, by manažeři měli řešit společně. 

Velkým přínosem systému řízení rizik je tedy i fakt, že otevírá nové komunikační kanály 

a příležitosti ke zlepšení. Dalším pozitivním efektem systému je i zvýšení kvality 

naplňování procesních cílů, a tím pádem také cílů, vize a mise společnosti XYZ.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém řízení procesních rizik pro 

společnost XYZ a vytvořit praktický nástroj pro zaznamenávání a analýzu rizik. V relaci 

na kapitoly 3 a 4 lze konstatovat, že tento cíl byl úspěšně splněn. Pro samotný návrh 

systému byla doporučena norma ISO 31000 na základě které proběhla také implementace.  

Pomocí nástroje vytvořeného v programu Excel, bylo celkově identifikováno 78 rizik, 

napříč sedmi procesy na různých stupních organizace. Následovala jejich analýza 

a vyhodnocení významnosti. Dalším krokem bylo stanovení strategie a plán ošetření 

rizik. U prioritních kritických rizik byla vyhodnocena i efektivita plánovaných ošetření. 

Některá uvedená ošetření jsou již v přípravě k realizaci, jelikož tato ošetření byla 

vyhodnocena jako přínosná. Hlavní výhodou systému řízení rizik je zefektivnění procesů, 

zabránění finančních ztrát, ale také uchování image a důvěryhodnosti společnosti XYZ. 

Procesní manažeři shledávali systém užitečný, jelikož diskuse na toto téma poskytuje jiný 

pohled na procesy, a tím pádem odhaluje jeho úzká místa a oblasti ke zlepšení. Další 

přínosy systému byly uvedeny v poslední kapitole 5. 

V této kapitole byl též doporučen další postup v rámci řízení rizik. Důraz je kladen na 

implementaci procesu řízení rizik i u ostatních podnikových procesů. Dále by mělo dojít 

k případné modifikaci samotného systému řízení rizik na základě zpětné vazby. Důležité 

je také dodržovat stanovené podmínky systému, jako je udržovat registr rizik aktuální a 

v rámci monitoringu a reportingu rizik se pravidelně setkávat s manažerem kvality. 

Zpracování této práce bylo pro mě velkou zkušeností. Poznala jsem, jak funguje velká 

mezinárodní společnost a prostředí, ve kterém působí. Prohloubila jsem své teoretické 

znalosti, které jsem následně využila v praxi k dosažení cílů práce. Věřím, že výstupy této 

práce budou efektivně využity a společnost XYZ bude v implementaci dále pokračovat 

dle doporučení. 

Krizové řízení a řízení rizik, jak nám ukázala praktická část této práce, je opravdu 

důležité, a to především v souvislosti s aktuální situací. Svět zachvátila virová pandemie 

a v ohrožení je to nejcennější, co máme – naše zdraví. Hrozby a rizika jsou nedílnou 

součástí našich životů, ale v tomto případě jde o velmi složitou situaci, kdy naše akce a 

chování vypovídá o hodnotách a prioritách nás samotných i naší vyspělé společnosti.  
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Abstrakt 

 

KROUPOVÁ, Kateřina (2020). Implementace systému řízení rizik v organizaci 

(Diplomová práce). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická. 

 

Klíčová slova: rizika, procesní rizika, řízení rizik, identifikace rizik, analýza rizik, 

hodnocení rizik, ošetření rizik, registr rizik, implementace systému řízení rizik 

 

Předmětem této diplomové práce je implementace systému řízení rizik v nejmenované 

společnosti XYZ, která působí v oblasti automatizace podnikových procesů. Hlavním 

cílem této práce je navrhnout a implementovat systém řízení procesních rizik a vytvořit 

praktický nástroj pro zaznamenávání a analýzu těchto rizik. V práci je nejprve 

představena společnost XYZ a je provedena analýza prostředí ve kterém společnost 

působí. Dále jsou uvedeny poznatky z teorie řízení rizik a je společnosti doporučen postup 

implementace systému řízení rizik. Následně je provedena samotná implementace na 

vybraných procesech. Obsahem implementace systému řízení rizik je především 

identifikace rizik, analýza rizik a návrh na ošetření rizik. To vše za použití vytvořeného 

nástroje. Na závěr jsou zhodnoceny přínosy systému řízení rizik a jsou uvedena 

doporučení pro další postup.  



 

Abstract 

 

KROUPOVÁ, Kateřina (2020). Implementation of risk management system in an 

organization (Master’s Thesis). University of West Bohemia, Faculty of Economics. 

 

Key words: risks, process risks, risk management, risk identification, risk analysis, risk 

assessment, risk treatment, risk register, implementation of risk management system 

 

The subject of this thesis is the implementation of risk management system in an unnamed 

company XYZ, which focuses on business process automation. The main goal of this 

thesis is to design and implement a process risk management system and to create a 

practical tool for recording and analyzing these risks. At first, the thesis introduces the 

company XYZ and analyzes the environment in which the company operates. Then the 

findings from the theory of risk management are presented which follows 

recommendation on how to implement a risk management system in the company. 

Subsequently, the implementation itself is carried out on selected processes. The content 

of the risk management system implementation is primarily risk identification, risk 

analysis and suggestions of risk strategy and treatment. The created tool is used in this 

process. Finally, the benefits of the risk management system are evaluated, and 

recommendations are stated for further action. 


