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Abstrakt 

 Cílem této diplomové práce je shrnout pojem „riziko“ a jeho management 

v rámci investičních projektů. Představit některé metody vhodné pro stanovení rizika 

investičního projektu. Dále na reálném investičním projektu provést analýzu rizika pomocí 

simulace Monte Carlo za využití počítačové podpory a interpretovat zjištěné výsledky. 

 

Klíčová slova: investiční projekt, riziko, modelování rizika, analýza rizika, simulace 

Monte Carlo 

 

Abstract 

 The aim of this master’s thesis is to describe the concept of "risk" and its 

management. Introduce some methods to determine the risk of the investment projects. 

Execute Monte Carlo simulation on real investment project using computer support and 

interpret the results. 

 

Keywords: investment project, risk, risk management, Monte Carlo simulation, simulation 

method 
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Seznam použitých zkratek 

 

EU   Evropská Unie 

SWOT Strenghts, weaknesses, opportunities, threats (analýza silných, 

slabých stránek projektu, příležitostí a hrozeb) 

PEST Analýza politických, ekonomických, sociální a technologických 

faktorů 

NPV Čistá současná hodnota 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

CF Cash flow – peněžní tok 

CNC Soustruh (computer numerical controlled)  
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Úvod 
 

Investice na rozšíření výrobní kapacity, nákup moderních technologických strojů či zavedení 

nových technologií do výroby jsou v současné době pro velkou konkurenci na trhu 

s produkty různého charakteru nevyhnutelné. Příprava a realizace těchto investičních 

projektů je velmi významným prvkem pro ekonomickou prosperitu firem. Z tohoto důvodu 

je důležité správné rozpoznání podnikatelských příležitostí a provedení analýzy rizik, které 

plánovaný investiční projekt mohou zatěžovat. Analýza rizik investičních projektů je vysoce 

náročná činnost, které je třeba při přípravě projektů věnovat mimořádnou pozornost. Správně 

odhadnuté rizikové faktory a jejich šetření dokáže minimalizovat případné finanční náklady 

na nápravu jejich negativních dopadů ve fázi provozu projektu. 

 

K analýze rizika a vlivu jednotlivých rizikových faktorů na investiční projekt existuje mnoho 

přístupů a metod. Jedním z nejefektivnějších a časově přijatelných nástrojů je využití 

počítačové podpory. Tato diplomové práce se proto zabývá aplikací simulační metody na 

reálném investičním projektu. Simulace bude provedena metodou Monte Carlo za podpory 

počítačového programu Crystal Ball.  

 

Cílem je stanovit ekonomická kritéria efektivnosti investičního projektu a následně sledovat 

chování těchto kritérií v simulaci. Dalším krokem bude stanovení rizika, jakým je dosažení 

předpokládané hodnoty ekonomického kritéria zatíženo a rozpoznání vlivu jednotlivých 

rizikových faktorů na výslednou hodnotu kriteriální veličiny. Na faktory rizika 

s významným vlivem pak může být zaměřena pozornost v rámci snižování rizika 

investičního projektu.  

 

Diplomová práce je charakterově rozdělena do tří dílčích částí: 

 V první části jsou stručně popsány jednotlivé fáze přípravy a realizace investičních 

projektů, které kráčí ruku v ruce s podnikatelským rizikem. Jednou z nejdůležitějších 

náplní přípravy projektu je management rizika, který by měl prolínat celým obdobím 

života projektu.  

 Druhá část je zaměřena na pojetí rizika a jeho management včetně identifikace rizik 

a stanovení jejich významnosti.  
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 Ve třetí části jsem se věnoval příkladu reálného investičního projektu a aplikaci 

simulační metody. Nejprve jsem popsal počítačový program Crystal Ball a postup 

při simulaci metodou Monte Carlo. Následně jsem interpretoval zjištěné výsledky 

analýzy rizika investičního projektu. 

 

Tato diplomová práce by tedy měla přinést ucelený pohled na práci s rizikem od 

samotného počátku života projektu a popsat některé metody využívané k analýze rizika. 

Dále zhodnotit výsledky získané praktickým využitím počítavé podpory 

v analýze rizika reálného investičního projektu. 
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1. Příprava a realizace investičních projektů 
 
 

První kapitola této diplomové práce má za úkol seznámit čtenáře s jednotlivými fázemi 

přípravy investičního projektu. Kvalita přípravy projektu ovlivňuje jeho úspěšnost či 

neúspěšnost velmi významným způsobem.  

 

Příprava investičních projektů je vysoce náročná činnost, jejíž kvalita významně ovlivňuje 

úspěšnost daného projektu. Investičním projektem lze označit projekt, v němž investice 

vystupuje jako hlavní činnost pro obnovu a rozvoj podniku v podmínkách tržního 

hospodářství. Můžeme jej také charakterizovat jako soubor technických a ekonomických 

studií, sloužících k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované 

investice. Investování je tedy vynakládání zdrojů za účelem získání budoucích užitků, které 

zpravidla očekáváme v delším budoucím časovém období. [1] 

 

Do investičních projektů lze zařadit například výstavbu nové výrobní haly, pořízení nových 

výrobních strojů či zavedení nové výrobní metody za účelem snížení výrobních nákladů. 

Investiční projekty lze také klasifikovat podle různých hledisek. Mezi základní třídící 

hlediska patří vztah k rozvoji podniku, věcná náplň, forma realizace, velikost apod.[2] 

 

1.1 Investiční rozhodování ve firmě 
 
Investiční rozhodování je jedním nejvýznamnějších druhů firemních rozhodnutí. Jeho 

podstatou je rozhodování o přijetí nebo zamítnutí investičních projektů, které daná firma 

připravila. Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší dopady mohou na firmu mít. 

Úspěšnost jednotlivých projektů může vysoce ovlivnit podnikatelskou prosperitu firmy, 

naopak neúspěch projektů může být příčinnou finančních ztrát, které mohou vyústit až 

k bankrotu firmy.  

 

Investiční rozhodování by mělo vycházet z firemní strategie a přispívat k její realizaci. 

Firemní strategie určuje základní strategické cíle firmy a optimální způsoby k jejich 

dosažení. Významnou roli mezi těmito cíli hrají finanční cíle, formulované jako dosažení 

určité míry zisku, dosažení rentability vloženého kapitálu a dosahování růstu hodnoty firmy. 
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Investiční rozhodování tak představuje významný nástroj, který může k růstu hodnoty firmy 

přispět.  

 

Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měly nejen vycházet z cílů firemní 

strategie, ale také respektovat její určité složky. Mezi tyto složky patří strategie: 

 

 výrobková (které výrobky chce firma rozvíjet) 

 marketingová (na jaké trhy se bude firma orientovat) 

 inovační (na jaké technologie se zaměří inovační úsilí) 

 finanční (k jaké struktuře zdrojů financování chce firma dospět) 

 personální (o jaké druhy pracovníků se chce firma opírat) 

 zásobovací (zajištění zdrojů) 

 

Investiční rozhodování musí také respektovat určité externí faktory spojené 

s podnikatelským okolím. Většina z těchto faktorů (jsou jimi například chování konkurence, 

ceny surovin apod.) má charakter rizika a nejistoty, jejichž vývoj lze jen těžko předvídat. 

Respektování a integrace těchto faktorů do investičního rozhodování firmy významně 

ovlivňuje kvalitu tohoto rozhodování. [2] 

 

1.2 Proces přípravy a realizace investičních projektů 
 
Investiční projekt můžeme rozdělit na čtyři po sobě jdoucí základní fáze projektu: 

1)   předinvestiční fáze 

2)   investiční fáze 

3) fáze realizace a provozu 

4) ukončení provozu a likvidace 

 

Každá z těchto fází je velmi důležitá z hlediska úspěšnosti projektu. Zvýšenou pozornost 

bychom u projektů měli věnovat právě předprojektové přípravě, neboť úspěch projektu bude 

ve velké míře záviset na poznatcích, které jsme získali v rámci zpracování technicko-

ekonomické studie projektu. I když zpracování technicko-ekonomické studie není zpravidla 

levnou záležitostí, neměla by nás odradit od pečlivé přípravy projektu. Je možné pak často 
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předejít následným ztrátám spojených s vložením prostředků do špatného projektu, který by 

skončil neúspěchem[2]. 

 

1.2.1 Předinvestiční fáze projektu 
 
Předinvestiční fáze projektu je charakteristická tím, že náklady spojené se zpracováním 

potřebných studií pro realizaci projektu jsou hrazeny z vlastních zdrojů. Předinvestiční fázi 

můžeme rozdělit do tří etap: 

 identifikace podnikatelských příležitostí 

 předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho 

variant 

 hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci nebo zamítnutí 

 
Jednou z nejdůležitějších činností předinvestiční fáze projektu je také rozpoznat, analyzovat 

a eliminovat potenciální riziko. 

 

Identifikace podnikatelských příležitostí 
 
Identifikace podnikatelských příležitostí je základním bodem předprojektové přípravy, 

neboť projekty se většinou odvíjejí od vyjasnění určitých podnikatelských příležitostí. Tato 

fáze již může být podnětem pro mobilizaci finančních zdrojů. Potencionální investoři mají 

zájem na získání informací o nových zajímavých podnikatelských příležitostech. Podněty 

pro podnikatelské příležitosti přináší nepřetržité sledování faktorů podnikatelského okolí, 

poptávku po určitých produktech nebo službách. V některých případech můžeme využít 

výsledků různých studií, jako jsou např. marketingové studie, rozvojové plány, analýzy 

dovozu a možností jeho substituce domácími produkty, pracovních sil a přírodních zdrojů. 

 

Takto získané určité podnikatelské příležitosti je však potřeba posoudit a vyhodnotit. Určitou 

formou vyjasnění jednotlivých příležitostí jsou studie těchto příležitostí – opportunity study, 

jejichž cílem je zpracování dostupných informací o jednotlivých příležitostech do formy, 

která by umožnila posoudit, alespoň v hrubé míře, efekty a nadějnost projektů založených 

na těchto příležitostech. Výsledkem vyhodnocení těchto studií je pak předběžný výběr 

příležitostí, kterým bude věnována další pozornost nebo naopak vyloučení příležitostí, 

z jejichž studií vyplynula velká rizikovost nebo nepřijatelná finanční náročnost.[2] 
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Technicko-ekonomická studie (Feasibility study) 
 

Dalším krokem v přípravě projektu je detailní rozpracování příležitostí, které byly 

vyhodnoceny jako nadějné a potenciálně efektivní. Vzniká tak technicko-ekonomická studie 

(studie proveditelnosti).  Jedná  se  o  strategický  dokument, ve kterém je třeba formulovat 

a vyšetřit základní komerční, technické, finanční, ekonomické požadavky a v neposlední 

řadě také požadavky, týkající se ochrany životního prostředí. Výsledkem je formulace 

projektu včetně jeho cílů a základních charakteristik, zahrnující marketingovou strategii, 

dosažitelný podíl na trhu, velikost výrobní jednotky, vhodnou technologii, zhodnocení vlivu 

na životní prostředí a také řízení rizika. 

 

Základním přístupem ke zpracování technicko-ekonomické studie je určitý iterační 

optimalizační proces se zpětnými vazbami, kdy se k volbě základních charakteristik projektu 

dospívá v postupných optimalizačních krocích, respektující existující závislosti mezi těmito 

charakteristikami. Je zřejmé, že součástí tohoto procesu je i identifikace základních 

rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadů na projekt. Základním výstupem 

technicko-ekonomické studie je tedy výběr nejvhodnější varianty projektu, stanovení 

harmonogramu realizace, propočet ukazatelů finanční efektivnosti a rámcový rozpočet 

projektu. 

 

V případě, že technicko-ekonomická studie odhalila nějaké slabiny projektu a jeho 

ekonomická efektivnost není dostatečná, je třeba hledat další varianty projektu (např. změna 

technologie apod.). V případě, že i přesto není dosaženo určité ekonomické efektivnosti, je 

třeba konstatovat nerealizovatelnost projektu. [2] 

 

1.2.2 Investiční fáze projektu 
 

Investiční fáze zahrnuje větší počet činností, které také tvoří náplň vlastní realizace projektu. 

Základem   pro  vytvoření   investiční   fáze  projektu  je   vytvoření   právního, finančního 

a organizačního rámce pro realizaci projektu. Příkladem může být zajištění financování 

projektu, vytvoření projektového týmu, získání nezbytných pozemků nebo uzavření 

příslušných smluv.[2] 
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V rámci projektové přípravy lze investiční fázi projektu rozdělit do těchto etap: 

 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

 dokumentace pro provedení stavby 

 zpracování tendrové dokumentace 

 realizace výstavby 

 příprava uvedení do provozu a aktualizace dokumentace 

 

1.2.3 Provozní fáze 
 

Ve   fázi  provozu  je   bezproblémový  chod  projektu   závislý  na  kvalitě  provedení 

činností ve fázi  realizace  projektu  a v  předinvestiční  (strategické)  fázi. Problémy, spojené 

s nezvládnutím některé činnosti v realizační  fázi projektu,  jsou často snadno napravitelné a 

lze je obvykle lehce identifikovat. Pokud ovšem došlo k nepřesnému odhadu výnosů či 

nákladů nebo chybnému posouzení možného rizika v technicko-ekonomické studii, 

nápravná  opatření  směrem  k dosažení  plánovaného  optima  jsou  obtížně realizovatelná 

a velmi nákladná. Projekt je tak často odsouzen k nezdaru[2]. 

 
 

1.2.4 Ukončení provozu a likvidace 
 

Poslední fází života projektu je jeho likvidace. Tato fáze je spojená s příjmy z likvidovaného 

majetku, ale také s náklady vynaloženými k jeho likvidaci. Je zřejmé, že při hodnocení 

ekonomické výhodnosti projektu je nutné brát v úvahu náklady spojené s ukončením jeho 

provozu. Likvidační fáze projektu zahrnuje zejména demontáž zařízení, sešrotování, prodej 

zásob aj. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu se označuje jako likvidační hodnota 

projektu. Kladná likvidační hodnota zvyšuje ukazatele ekonomické efektivnosti projektu, 

záporná hodnota naopak tyto ukazatele zhoršuje. Výdaje spojené s ukončením provozu 

projektu však obvykle převyšují příjmy z jeho likvidace[2]. 
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2. Pojetí rizika a jeho klasifikace 
 

Často ovšem ani velice kvalitní příprava a realizace projektu nedává záruku úspěšnosti 

projektu. Velmi významnými činiteli, která mohou výsledky projektu ovlivnit, jsou rizika. 

Ta jsou z větší části neovlivnitelná a je třeba se s nimi při přípravě projektu náležitě 

vypořádat, tj. identifikovat je, analyzovat, potlačit či eliminovat. 

V této kapitole si vysvětlíme, co samotný pojem riziko znamená, jak na něj můžeme nahlížet 

a jak můžeme riziko klasifikovat. Dalším bodem této kapitoly je měření samotného rizika s 

ukázkou praktických metod. 

 

2.1 Pojetí rizika 

Riziko je v dnešní době významným atributem téměř všech lidských aktivit. Historický 

původ samotného slova riziko (latinsky riscum)  pochází z dob mořeplavby, kdy námořníci 

byli nuceni navigovat své lodě v nebezpečných oblastech a při pobřeží v okolí ostrých 

skalních útesů. Tento historický původ velmi dobře vystihuje i pojem řízení rizika: čím blíže 

loď plula okolo útesů, tím byla cesta kratší, levnější, ale o to nebezpečnější (vyšší výnos – 

vyšší riziko). Pokud ovšem loď plula daleko od útesů, možnost kolize se skalními útesy byla 

takřka nulová, ale delší cesta stála námořníky vyšší náklady (nižší výnos – nižší riziko).[4] 

 

Postupem času se slovo „riziko“ používalo v souvislosti s „vystavením se nepříznivým 

okolnostem“. Až později, pravděpodobně začátkem 20. století, se „rizikem“ začala 

vyjadřovat „možná ztráta“ a tedy nezdar při podnikání. Nejobecněji lze tedy slovo riziko 

charakterizovat následovně: 

 

Riziko – jakákoliv nahodilá činnost, která (v případě, že se 

realizuje) ovlivní cíle, osoby nebo podnik [3] 

 
Riziko prošlo určitým historickým vývojem, kde zpočátku bylo chápáno pouze jako vnímání 

určitého nebezpečí (kolize se skalním útesem) – riziko mělo pouze negativní stránku. 

V tomto pohledu lze riziko chápat následujícím způsobem: 

 

 možnost vzniku ztráty 
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 možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů 

jednotlivce nebo organizace 

 nebezpečí výskytu negativních odchylek od stanovených cílů 

 

Toto pojetí lze ovšem uplatnit pouze u tzv. čistých rizik, které mají pouze negativní stránku. 

V běžné hospodářské praxi se však častěji setkáme s riziky označovanými jako 

podnikatelská (ekonomická) rizika, která mají kromě negativní stránky i stránku pozitivní. 

Pojetí podnikatelského rizika lze vyjádřit jako: 

 

 variability možných výsledků určitých procesů a aktivit 

 možnosti pozitivních i negativních odchylek od očekávaných výsledků 

 pravděpodobnosti odlišných hodnot od očekávaných  

 

Je zřejmé, že společnou vlastností těchto pojetí je možnost dosažení lepších i horších 

výsledků, než jsou výsledky plánované. Zjednodušeně lze podnikatelské riziko chápat jako 

nebezpečí, že skutečně dosažené hospodářské ekonomické výsledky podnikatelské činnosti 

se budou určitým způsobem lišit od výsledků předpokládaných. Tyto odchylky mohou být: 

 

 žádoucí (zisk) a nežádoucí (ztráta) 

 různé velikosti, od odchylek blížících se našim předpokladům až po odchylky 

velkého rozsahu [4] 

 

V odborných publikacích se v souvislosti s rizikem objevu ještě pojem nejistota. Odlišnost 

těchto dvou pojmů je následující: 

 

 Riziko je měřitelný ukazatel a lze jej vyjádřit pravděpodobností. Je vždy spojeno 

s určitou aktivitou nebo projektem s nejistými výsledky, kde tyto výsledky mají 

přímý vliv na situaci objektu (společnosti), který akci realizuje. 

 Nejistota je neměřitelná. Je spojena především s neschopností spolehlivého odhadu 

budoucího vývoje faktorů, které ovlivňují výsledky aktivit či projektů (vývoj 

poptávky, cen materiálů a energií atd.). K odhadu nejistoty se využívá 

kvalifikovaný odhad. [4] 
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2.1.1 Základní klasifikace rizika 
 
V této kapitole se dále podíváme, jak lze riziko klasifikovat. Na riziko můžeme nahlížet 

z několika stran dle různých aspektů. 

 

Podnikatelské a čisté riziko 

Podnikatelské a čisté riziko patří mezi nejzákladnější rozdělení. Podnikatelské riziko má 

pozitivní a negativní stránku. V tomto případě je možným scénářem úspěch, ale i neúspěch 

dané aktivity. Čisté riziko má pouze stránku negativní, což může být například nebezpečí 

vzniku nežádoucích odchylek a stavů od plánovaného scénáře (škody na majetku, poškození 

zdraví, stávky, krádeže apod.)[4].  

 

Systematické a nesystematické riziko 

Systematické riziko je vyvolané společnými faktory a postihuje v různé míře všechny 

oblasti a subjekty podnikatelské činnosti. Zdrojem systematického rizika mohou být změny 

peněžní a rozpočtové politiky, změny daňového zákonodárství, celkové změny na trhu. 

Vzhledem k tomu, že systematické riziko je ve značné míře závislé na celkovém vývoji trhu, 

je také označováno jako riziko tržní. Toto riziko není možné diverzifikovat. Riziko 

nesystematické je takové riziko, které je specifické pouze pro jednotlivé firmy (selhání 

subdodavatele, vstup konkurence na trh, havárie výrobních zařízení)[4]. 

 
Vnitřní a vnější rizika 

Podle definic z publikace [4] se jako rizika vnitřní označují rizika, která se vztahují 

k faktorům uvnitř společnosti (např. rizika s vývojem nových výrobků, selhání pracovníků 

atd.). Vnější rizika jsou vztahována k podnikatelskému okolí, ve kterém společnosti 

provozují svoji podnikatelskou činnost. Jejich zdrojem jsou externí faktory, které lze 

rozčlenit na makroekonomické (ekonomické, sociální, ekologické) a mikroekonomické 

(odběratelé, konkurence, dodavatel atd.). 

 
Ovlivnitelná a neovlivnitelná rizika 

Ovlivnitelným rizikem, lze označit riziko, které lze eliminovat, resp. vytvořit taková 

opatření, která eliminují příčiny vzniku tohoto rizika (snížení pravděpodobnosti vzniku 

nepříznivých situací). Příkladem může být zvýšení kvalifikace pracovníků, zlepšení 

technického vybavení, apod. U   neovlivnitelného   rizika   není  žádná  možnost  působit  
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na příčiny vzniku nepříznivých situací (např. změna měnového kurzu, přírodní pohroma, 

aj.)[4]. 

 

Primární a sekundární rizika 

Sekundární riziko vzniká jako důsledek přijetí určitého opatření na snížení primárního 

rizika. Sekundárním rizikem může být riziko, spojené s existencí odlišné podnikové kultury 

při vytvoření společného podniku se zahraničním partnerem. Tento faktor může být příčinou 

neúspěchu projektu, kdy tvorba společného podniku byla z důvodu snížení primárního rizika 

při vstupu na zahraniční trh. [4]. 

 

Rizika ve fázi přípravy, realizace a provozu 

Rizika ve fázi přípravy a realizace projektu představují všechny druhy rizik, která ohrožují 

splnění termínu dokončení projektu, dodržení rozpočtu a kvalitu projektu (rizika nedostatků 

projektového řešení, selhání subdodavatelů, nepříznivá změna cenového kurzu ovlivňující 

cenu materiálů, aj.). Rizika ve fázi provozu (komerční rizika) představují rizikové faktory, 

ovlivňující hospodářské výsledky fungování projektu (vzrůst cen surovin, energií, pokles 

poptávky atd.)[4].  

 
 

2.1.2 Klasifikace rizika dle věcné náplně 
 
Klasifikace rizika je také velmi významná pro rozdělení rizika a je také značně bohatá.  
 
 

Technicko technologická rizika 

Tato rizika jsou spojená s aplikací výsledků vědecko-technického rozvoje, která vedou 

k neúspěchu vývoje nových výrobků a technologií, nezvládnutí technologického procesu 

spojeného s poklesem výrobní kapacity atd[2]. 

 

Výrobní rizika 

Mají často charakter omezenosti a nedostatku zdrojů různé povahy (surovin, materiálů, 

energií, pracovních sil aj.), která mohou ohrozit průběh výrobního procesu a jeho výsledky. 

Příčinou některých výrobních rizik, spojených s omezeností zdrojů, mohou být nedostatky 

na straně dodavatelů – rizika dodavatelská.  
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Výrobní rizika mohou být i rizika, projevující se např. nespolehlivostí a výpadky výrobních 

zařízení a tím spojených nákladů na opravu a údržbu těchto zařízení – rizika provozní[2]. 

 

Ekonomická (podnikatelská) rizika 

Ekonomická rizika zahrnují rizika, související s dalšími neočekávanými náklady, jež jsou 

vyvolány růstem cen surovin, materiálu, energií a dalších nákladových položek. V důsledku 

těchto rizik může dojít k překročení plánované výše nákladů a nedosažení předpokládaného 

hospodářského výsledku[2].  

 
Tržní rizika 

Jsou spojená s úspěšností výrobků na trhu, mají většinou podobu rizika prodejního 

(poptávka) a rizika cenového (dosahování prodejních cen). Tržní rizika významně ovlivňují 

hospodářské výsledky firmy, a proto patří v tržní ekonomice k nejvýznamnějším rizikům[2].  

 
 
Finanční rizika 

Finanční rizika jsou spojená s dostupností zdrojů financování a schopností dostát splatným 

závazkům, změnami úrokových sazeb při užití úvěrů s pohyblivými úrokovými sazbami 

nebo změnami měnových kurzů. Někdy jsou finanční rizika chápána v širším pohledu, kde 

zahrnují i rizika tržní a ekonomická[2]. 

 

Kreditní rizika 

Vztahují se k nebezpečí platební neschopnosti odběratelů, kdy smluvní strana nedostojí 

svému závazku splatit úvěr či uhradit fakturu. 

 

Legislativní rizika 

Tato rizika jsou obvykle vyvolána hospodářskou a legislativní politikou vlády. Jako příklad 

lze označit změny daňových zákonů, změny celní politiky, změny ochrany spotřebitelů, 

změny rozpočtové a investiční politiky apod[2]. 

 
Politická rizika 

Do politických rizik se zahrnují stávky, národnostní a rasové nepokoje, války a teroristické 

útoky, které jsou zdrojem politické nestability i změn politických systémů[2]. 
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Environmentální rizika 

Příkladem těchto rizik mohou být náklady na odstranění škod na životním prostředí, náklady 

na uvedení procesů do souladu se zpřísněnými opatřeními na ochranu životního prostředí či 

daně spojené s využíváním neobnovitelných zdrojů[2]. 

 
Rizika spojená s lidským činitelem 

Rizika, vyplývající z určité úrovně zkušeností, kompetence i jednání všech osob, 

podílejících se na dané aktivitě. Důležitá jsou rizika, vyplývající z aktivit managementu, 

který je jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti společnosti či jednotlivých projektů[2]. 

 

Informační rizika 

Zabezpečení firemních informačních systémů a dat je klíčové pro ochranu před jejich 

zneužitím interními či externími subjekty[2]. 

 

Zásahy vyšší moci  

Jedná se především o rizika spojená s živelnými pohromami různého charakteru (povodně, 

záplavy, požáry), haváriemi výrobních zařízení nebo teroristickými útoky. 

 
 
Dále je možné rozeznat a klasifikovat rizika: 

 

 Strategická rizika: Do této kategorie můžeme zařadit vynalezení nové technologie, 

významné změny trhu nebo rychlé změny preferencí zákazníků. 

 Operační rizika: Příkladem mohou být rizika spojená s jednotlivými operacemi, 

riziko nevhodných či chybných firemních procesů apod[4]. 
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2.2 Postoj k riziku 
 
Rozhodovatel v rámci řízení rizika může mít níže uvedené možné vztahy k riziku: 
 

1.  Averzi k riziku 

2.  Sklon k riziku 

3.  Neutrální postoj k riziku 

 

1. Averze k riziku: Rozhodovatel se snaží vyhnout volbě projektů s vysokým rizikem 

a vyhledává málo rizikové projekty, které s vysokou pravděpodobností vedou 

k dosažení přijatelného výsledku. 

 

 

2. Sklon k riziku, preference rizika: Rozhodovatel vyhledává a preferuje značně 

rizikové projekty, které mají velkou naději na dosažení zvláště dobrých výsledků, ale 

jsou spojeny s vyšším rizikem (finančních ztrát). Vysoký výnos je spojen s vysokým 

rizikem. 

 

3. Neutrální postoj k riziku: Rozhodovatel s neutrálním postojem k riziku je 

indiferentní k averzi či sklonu k riziku. 

 
 
Definice postoje rozhodovatele k riziku vychází z jeho chování v situaci, kdy stojí před 

volbou mezi dvěma projekty, které jsou potencionálně stejné výnosné, ale liší se mírou svého 

rizika. Graficky lze vyjádření postoje subjektu k riziku znázornit pomocí funkce užitku za 

rizika (viz obr. 1.). Vzhledem k poznatků z hospodářské praxe lze konstatovat, že 

u manažerů převládá spíše averze k riziku. 
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Obr.1 – grafické znázornění postoje rozhodovatele k riziku[vlastní] 

 

Postoj manažera k riziku závisí na mnoha faktorech. K nejvýznamnějším z nich patří jeho 

osobnostní charakteristiky, zkušenosti z dřívějších projektů (úspěšnost či neúspěšnost 

předchozích rizikových rozhodnutí), ekonomická situace podniku a systém řízení 

společnosti[4].  

 
 

2.3 Řízení rizika projektů 
 

Je nezbytné zmínit, že řízení rizika nelze chápat jako závěrečnou fázi přípravy projektu. 

Práce s rizikem a nejistotou by naopak měla prolínat celou fázi přípravy projektu od jejího 

začátku až do závěrečného rozhodnutí o přijetí či zamítnutí projektu. 

 

Cílem řízení rizika projektu je zajistit: 

 faktory, které jsou významné a nejvíce ovlivňují riziko projektu, popřípadě 

vyloučit faktory, které nejsou důležité a lze je zanedbat, 

 posoudit výši rizika a zda je toto riziko přijatelné či nepřijatelné, 

 opatření minimalizování rizikovosti projektu na přijatelnou ekonomicky 

účelnou míru. 

 

Řízení rizika můžeme také popsat jako systematický postup práce s rizikem a nejistotu, 

směřující ke zvýšení kvality přípravy a hodnocení projektů. Řízení rizika lze podpořit 
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využitím nástrojů rizikového rozhodování, což vede ke zvýšení účinnosti tohoto procesu. 

Nezbytným předpokladem pro uspokojivý výsledek procesu řízení rizika je účast specialisty, 

vybaveného odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi (vlastní pracovník či externí poradce), 

expertní šetření, apod. 

 
Náplň řízení rizika projektů je dle [2] charakterizována níže uvedenými dílčími kroky: 

 

1) určení faktorů rizika daného projektu 

2) posouzení významnosti těchto faktorů rizika 

3) stanovení rizika celého projektu 

4) hodnocení projektu a přijetí opatření na snížení tohoto rizika 

5) příprava plánu korekčních a preventivních opatření 

 
Tyto dílčí kroky lze rozdělit do dvou skupin. První tři výše zmíněné fáze řízení rizika jsou 

označovány jako analýza rizika projektu a další fáze jako vlastní řízení rizika projektu. Pro 

úplnost je ještě nezbytná zmínka o tzv. operativním řízení rizika, které se uplatňuje při 

samotné  realizaci  projektu,  ale  i  při  vlastním  provozu  projektu.  Jedná  se   především 

o systematické sledování významných externích faktorů, které by mohly ohrozit úspěšnost 

projektu, ale také následné vytváření a realizování korekčních opatření[2]. 
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3. Fáze managementu rizika 
 

3.1 Identifikace rizika 
 
Primárním cílem identifikace rizik je zajistit soubor všech potencionálních rizikových 

faktorů, jež by mohly negativně či pozitivně ovlivnit hospodářské ekonomické výsledky 

firmy nebo míru úspěšnosti připravovaných investičních projektů. Tuto část analýzy rizika 

lze označit za jednu z nejdůležitějších, neboť poznatky a informace získané během této fáze 

se dále uplatňují při managementu rizika.  Základním stavebním kamenem pro identifikaci 

rizikových faktorů jsou především znalosti a zkušenosti pracovníků, kteří se na přípravě 

investičního projektu podílejí.  

 

Jednou z nejdůležitějších částí procesu identifikace rizika je vhodné rozčlenění objektu 

analýzy rizika na užší složky, což nám zajistí detailnější pohled na objekt analýzy rizika. 

Příkladem může být investiční projekt, který lze dekomponovat do fází přípravy, výstavby, 

testování a samotného provozu. Objekt analýzy můžeme dále rozčlenit dle aspektů 

ekonomických, politických, obchodních, apod. Tato dekompozice nám také zajistí, že 

nebude při zkoumání objektu přehlédnut žádný významný aspekt či problém.  

 

Důležité mohou být také zkušenosti nabyté při přípravě a realizaci projektu podobného 

charakteru v minulosti. Zde můžeme mimo jiné zjistit faktory, které se odlišovaly od jejich 

předpokládaného vývoje a byly příčinou neúspěchu.  

 

K identifikaci rizik projektů se využívají níže uvedené nástroje: 

 

 Nápovědní listy – jsou tvořeny seznamem otázek z minulých zkušeností, které je si 

třeba položit při identifikaci a analýze rizika 

 Kontrolní seznamy – poskytují vyčerpávající přehled potencionálních rizikových 

faktorů, které by mohly projekt ohrozit 

 Pohovory s experty – mohou mít formu brainstormingových schůzek 

 Kognitivní (myšlenkové) mapy – grafický nástroj pro zobrazení jednotlivých faktorů 

rizika a jejich vazeb 
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 Nástroje strategické analýzy – SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek 

podniku, jeho hrozeb a příležitostí), PEST analýza (analýza politických, 

ekonomických, sociální a technologických faktorů podnikatelského okolí firmy) 

 

Z předchozího textu je zřejmé, že čím bude seznam identifikovaných rizikových faktorů 

obsáhlejší, tím hrozí menší pravděpodobnost výskytu neočekávaných rizik, které mohou 

nastat a na která nebudeme schopni včas adekvátně reagovat. Identifikace rizik je 

nejdůležitější a časově nejnáročnější fází analýzy rizika.  Z logického pohledu lze tedy 

očekávat, že seznam rizikových faktorů bude velmi obsáhlý, z tohoto důvodu se jako další 

krok analýzy rizika využívá stanovení významnosti těchto faktorů. Tato fáze nám často 

velmi podstatně umožní snížit počet rizikových faktorů, se kterými se bude dále pracovat. 

[2]. 

 
 

3.2 Stanovení významnosti faktorů rizik investičních projektů 
 
 
K vyhodnocení významnosti jednotlivých rizikových faktorů lze využít dva přístupy, 

kterými jsou analýza citlivosti a expertní šetření. 

 

 Analýzu citlivosti je možné použít pouze v případě, máme-li k dispozici 

kvantifikovatelná rizika, která nám dávají možnost modelovat závislost finančních 

kritérií investičních projektů (např. čistá současná hodnota, zisk, vnitřní výnosové 

procento aj.) na faktorech rizika a dalších veličinách, jejichž odhady hodnot jsou 

značně spolehlivé. Analýza citlivosti se také v některých publikacích označuje jako 

hodnocení s kriteriální funkcí. Zjišťuje procentní změnu kritéria ekonomické 

efektivnosti na jednoprocentní změně daného faktoru rizika. Umožňuje setřídit dle 

významnosti rizikové faktory[5]. 

 

 Expertní šetření se používá v případě, kdy lze jen velmi obtížně kvantifikovat 

faktory rizika nebo není-li kvantifikace provedena. Nástrojem expertního hodnocení 

významnosti rizik je matice hodnocení rizik[5]. 
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3.2.1 Jednofaktorová analýza citlivosti 
 
První metoda patřící do analýzy citlivosti je založena na sledování dopadů jednotlivých 

změn rizikových faktorů na zvolené finanční kritérium (např. zisk či jiné kritérium 

efektivnosti). Změněn může být pouze jeden faktor rizika a současně ostatní faktory 

zůstávají na svých předpokládaných hodnotách nezměněné. 

Změny hodnot rizikových faktorů mohou mít povahu: 

 

 optimistických, nejpravděpodobnějších či pesimistických hodnot 

 odchylek určité velikosti od plánovaných hodnot (většinou ±10%) 

 

Vyvolá-li rizikový faktor pouze nepatrnou změnu zvoleného kritéria efektivnosti, 

označujeme jej jako „málo významný“, resp. citlivost tohoto kritéria na změny hodnot 

rizikových faktorů je malá. V opačném případě, kdy je citlivost daného kritéria na změny 

hodnot rizikových faktorů vysoká, považujeme tyto faktory za významné a lze je dle analýzy 

citlivosti uspořádat dle významnosti [4]. 

 

Za přednost jednofaktorové analýzy citlivosti s odhadem optimistických a pesimistických 

hodnot lze určitě považovat, že tato metoda respektuje odlišnou výši nejistoty faktorů, které 

ovlivňují zvolené finanční kritérium. Na druhou stranu nedostatkem pak může být nutnost 

stanovení odhadu pesimistického a optimistického scénáře, což může vést k zavádějícím 

výsledkům této analýzy. Z tohoto důvodu je v praxi spíše uplatňován druhý způsob, kdy jsou 

stanoveny určité procentní změny (obvykle ±10%) jednotlivých rizikových faktorů od jejich 

nejpravděpodobnějších hodnot. Tento druhý způsob zpracování analýzy citlivosti je 

ilustrován na příkladě 1. 

 

Příklad 1: 

Sledovaným finančním kritériem je v tomto případě roční zisk z prodeje výrobků v EU. 

Zjišťujeme citlivost zisku tohoto projektu na změnu hodnot jednotlivých rizikových faktorů 

o ±10% od jejich nejpravděpodobnějších hodnot. Výsledky této analýzy jsou následně 

znázorněny v tabulce č.1. Závislost zisku na rizikových faktorech můžeme vyjádřit 

následovně: 

Z=Q*P*m – (FN+VN*Q) 
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kde:  Z – zisk; Q - prodané množství; P – cena výrobku; m – měnový kurz; FN – fixní 

náklady; VN – variabilní náklady 

 

Po dosazení nejpravděpodobnějších hodnot rizikových faktorů (viz tabulka č.1) dostaneme 

výši předpokládaného zisku, který činí 4 550 000Kč. 

 

Tabulka č.1 - Příklad jednofaktorové analýzy citlivosti 
 

  MINUMUM MAXIMUM 

Faktor 
rizika 

Nejpravděpodobnější 
hodnota 

Odchylka 
o -10% 

Změna 
zisku v Kč 

Změna 
zisku v 

% 

Odchylka 
o +10% 

Změna 
zisku v Kč 

Změna 
zisku v 

% 

Q (ks) 20 000 18 000,0 4 050 000 -10,99 22 000 5 050 000 10,99 

P (Eur/ks) 10 9,0 4 010 000 -11,87 11 5 090 000 11,87 

VN (Kč/ks) 20 18,0 4 590 000 0,88 22 4 510 000 -0,88 

FN (Kč) 450 000 405 000,0 4 595 000 0,99 495 000 4 505 000 -0,99 

m (Kč/Eur) 27 24,3 4 010 000 -11,87 30 5 090 000 11,87 

 
 

 
Z výsledků v tab.1 a obr.2 je patrné, že nejvýznamnějšími rizikovými faktory jsou měnový 

kurs a prodejní cena výrobku. Nezanedbatelným faktorem je také počet prodaných kusů. 

 
 
Pro přehledné grafické znázornění citlivosti zisku na změny rizikových faktorů se výsledky 

zakreslují do tzv. tornádo grafu či spojnicového grafu. V tornádo grafu vyjadřují citlivost 

zisku na změny faktorů rizika délky obdélníků, příslušející daným faktorům, které jsou 

v grafu zakresleny podle klesající citlivosti. Ve spojnicovém grafu vyjadřují citlivosti zisku 

na změny rizikových faktorů sklony přímek, odpovídající každému z faktorů. Čím jsou tyto 

přímky strmější, tím je zisk na změny těchto faktorů citlivější[4]. 
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Obr.2 – Tornado graf závislosti zisku na změně faktorů rizika [vlastní] 
 
 
 

3.2.2 Vícefaktorová analýza rizika  
 
Zatímco jednofaktorová analýza nám umožňovala provést analýzu rizika pouze v případě 

změny jednoho z rizikových faktorů, vícefaktorová analýza umožnuje zhodnotit riziko 

projektu, kdy se změní více rizikových faktorů současně. Postup pro výpočet bude totožný 

jako v případě jednofaktorové analýzy citlivosti, ale výpočet bude mnohem náročnější, 

neboť se zde vyskytuje mnohem více potenciálních scénářů, které mohou nastat.  

Výhodou této analýzy je bezesporu její názornost a jednoduchost, ovšem v případě velkého 

množství vystupujících rizikových faktorů je pro výpočet nezbytná vhodná počítačová 

podpora a simulační procedury[4].  

 

3.2.3 Expertní hodnocení rizik 
 
Expertní hodnocení významnosti rizik je založeno na odborném ohodnocení faktorů rizika 

pracovníky, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti. Pro expertní stanovení významnosti 

rizikových faktorů se jako nástroj používá matice hodnocení rizik.  Základním principem 

této metody je posuzování významnosti faktorů rizika pomocí dvou hledisek, kterými jsou 

pravděpodobnost výskytu rizika a intenzita jeho negativního dopadu na danou aktivitu či 

projekt. Riziko je tím významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je jeho 
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intenzita negativního dopadu na projekt. Expertní hodnocení faktorů rizika můžeme 

klasifikovat na dva druhy: 

 

1) kvalitatitvní hodnocení – posuzuje významnosti rizikových faktorů pomocí grafické 

formy matice hodnocení rizik, významnost není nijak číselně vyjádřena. 

 

2) semikvalitativní hodnocení – s využitím matice hodnocení rizik, ale číselným vyjádření 

významnosti jednotlivých faktorů rizika. 

 
 

Kvalitativní hodnocení 
 
Jedná se o nejzákladnější formu, ve které experti posuzují pomocí matice hodnocení rizik 

souhrnně negativní dopady faktorů rizika na projekt či danou společnost. Pro ohodnocení 

pravděpodobností výskytu rizika a intenzity jejich dopadu se používá stupnice s pěti 

následujícími stupni: 

 

Tabulka č.2 – Stupnice ohodnocení dopadů faktorů rizika 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pravděpodobnosti výskytu a negativního dopadu jednotlivých faktorů rizika (R1, R2,…,R6) 

se poté zapisují do matice následovně: 

 
 

Tabulka č.3 – Matice kvalitatitvního hodnocení sedmi rizikových faktorů 
 

Pravděpodobnost Intenzita negativních dopadů 
 VM M S V ZV 

ZV     R7 
V    R3  
S R4  R5   
M    R6  

VM  R1  R2  

 
 

 

Stupeň Pravděp. výskytu, intenzita negativního dopadu 
ZV Zvláště vysoká 
V Vysoká 
S Střední 
M Malá 

VM Velice malá 
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Nejvýznamnější rizika budou zobrazena v pravém horním rohu této matice, nejméně 

významná pak v levém dolním rohu. Jednotlivá rizika je pak možné rozdělit podle jejich 

významu do určitých kategorií. Ve většině případů se rizika rozdělují do tří skupin 

(nejvýznamnější rizika, rizika středně významná, málo významná rizika) a lze je pro 

přehlednost v matici barevně rozlišit. Z matice tedy vyplývá, že nejvýznamnější rizika jsou 

R3, R7, středně významná pak R2,R5,R6, a do rizik málo významných pak zařadíme rizika 

R1 a R4. 

 

 
Semikvalitativní hodnocení 
 
Z matice hodnocení rizik je v tomto případě výstupem číselné vyjádření významnosti 

jednotlivých faktorů rizika. Jednotlivým stupňům pravděpodobnostní stupnice výskytu rizik 

a stupňům intenzity jejich negativního dopadů je přiřazeno určité kvantitativní ohodnocení. 

Významnosti jednotlivých faktorů rizika jsou pak dány jakou součin ohodnocení 

pravděpodobnosti výskytu daného rizika a ohodnocení jeho negativního dopadu. Výsledky 

ohodnocení významnosti tedy přímo závisí na volbě stupnice číselného ohodnocení 

pravděpodobnosti výskytu a intenzity negativních dopadů faktorů rizika. 

 

Pro číselné ohodnocení pravděpodobností výskytu rizik se ve většině případů volí lineární 

stupnice, přičemž ohodnocení 1 odpovídá nejnižší pravděpodobnosti a 5 pak nejvyšší 

pravděpodobnosti výskytu faktoru rizika. V případě ohodnocení intenzity negativních 

dopadů se lineární stupnice nevyužívá, neboť při použití této stupnice by platilo, že zvláště 

vysoký negativní dopad výskytu určitého rizika je pro společnost pouze 5krát bolestnější než 

výskyt tohoto rizika s velmi malým dopadem, což neodpovídá reálným poznatkům 

z hospodářské praxe. Z tohoto důvodu se k ohodnocení negativních dopadů využívá 

mocninná stupnice (1,2,4,8,16), kde - jak je patrné - ohodnocení každého stupně je 

dvojnásobkem ohodnocení předchozího nižšího stupně. Využijeme-li tedy k ohodnocení 

intenzity negativních dopadů výskytu rizik mocninné stupnice 1,2,4,8,16 a pro ohodnocení 

pravděpodobností výskytu rizik stupnice lineární, nabývá ohodnocení významnosti faktorů 

rizik čísel z intervalu od 1 do 80 (1 představuje nejméně významné riziko a 80 riziko 

nejvýznamnější)[4]. Příklad semikvalitativního stanovení významnosti rizik je uvedeno níže 

v tabulce č.4. 
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Tabulka č.4 – Matice hodnocení rizik semikvalitativní metodou 

Ohodnocení 

pravděpodobnosti 

Ohodnocení intenzity negativních dopadů 

1 2 4 8 16 

5 5 10 20 40 80 

4 4 8 16 32 64 

3 3 6 12 24 48 

2 2 4 8 16 32 

1 1 2 4 8 16 

 

 

Rizika i v tomto případě můžeme podle ohodnocení rozdělit do skupin a to následujícím 

způsobem: 

1) 30 a více – nejvýznamnější rizika 

2) 10-30 – středně významná rizika 

3) 10 a méně – nejméně významná rizika 

 
K výše uvedeným postupům stanovení významnosti rizikových faktorů je nezbytné 

podotknout, že číselné ohodnocení významnosti je vždy do určité míry subjektivní. 

Důvodem je nutnost stanovení pravděpodobnostní stupnice výskytu i dopadů rizik 

odborným pracovníkem z praxe, vždy tak bude zatížena určitým vlivem subjektivity. 

 
Pro úplnost nelze opomenout fakt, že u expertního hodnocení se v matici hodnocení rizik 

také ještě využívá pravděpodobnostní stupnice a stupnice měření dopadů.  

Pravděpodobnostní stupnice se zpracovává na základě teorie pravděpodobnosti, kde výskyt 

určitých jevů a událostí je vyjádřen čísly v intervalu od 0-1, resp. od 0% do 100%. 

Pravděpodobnost výskytu některých jevů lze stanovit na základě statistických dat 

z minulosti, ovšem v mnoha případech nejsou tato data k dispozici, a proto je třeba vycházet 

ze znalosti zkušených odborníků z oblastí, kterých se dané jevy týkají. Výsledkem je pak 

číselné stanovení pravděpodobnosti výskytu jevu nebo jeho zařazení do určitého stupně 

pravděpodobnosti. Z tohoto důvodu se tak pro přesnější vymezení jednotlivých stupňů 

pravděpodobnosti využívají číselné intervaly hodnot pravděpodobností či slovní ohodnocení 

(viz tabulka č.5) [4].  
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Tabulka č.5 – Pravděpodobnostní stupnice se slovními charakteristikami 
 

Označení stupně Slovní popis stupně pravděpodobnosti Interval pravděpodobnosti v % 
A Riziko se vyskytuje téměř vždy 80-100 
B Riziko se vyskytuje ve většině situací 60-79 
C Riziko se vyskytuje občas 40-59 
D Riziko by se mohlo někdy vyskytnout 5-39 
E Riziko by se mohlo vyskytnout výjimečně 0-4 

 

Stupnice pro měření dopadů pak rozděluje dopady primárně na finanční a nefinanční povahy, 

kde nemusí být všechny dopady nutně negativní. Dopady se dále mohou dělit podle různých 

hledisek. K dopadům finanční povahy lze zařadit zvýšení nákladů, pokles zisku či pokles 

hodnoty samotné společnosti. Dopady nefinanční povahy mohou zahrnovat dopady na lidské 

zdraví, životní prostředí nebo dopady na dobrou pověst společnosti[4].  

 
 

3.3 Stanovení rizika investičních projektů 
 
Stanovení rizika projektu je možné určit nepřímo (pomocí manažerských charakteristik, 

které poskytují informaci o míře rizika projektu) nebo v číselné podobě (pomocí 

statistických charakteristik)[2]. 

 

3.3.1 Nepřímé stanovení rizika projektu   
 

Nepřímé stanovení rizika projektu se provádí pomocí manažerských charakteristik. 

Základním ukazatelem rizikovosti projektu je jeho odolnost vůči nepříznivým změnám 

podnikatelského okolí a schopnost přizpůsobení se těmto změnám, tj. nízká citlivost na 

změny faktorů rizika. Odolnost investičního projektu ovlivňuje především poloha bodu 

zvratu a míra diverzifikace[2]. 

 

Bodem zvratu projektu je hodnota určitého faktoru rizika, při které tento projekt dosahuje 

určité hraniční hodnoty zvoleného ekonomického kritéria efektivnosti. Pokud bude 

sledovaným kritériem zisk, pak bude bod zvratu představovat takovou hodnotu rizikového 

faktoru, při které jsou výnosy i náklady projektu ve vzájemné rovnováze, resp. zisk je 

nulový. Dle [2] je bod zvratu  chápán z hlediska objemu produkce (stupeň využití výrobní 
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kapacity). Čím vyšších hodnot bod zvratu nabývá, tím je daný projekt méně odolný vůči 

poklesu poptávky a následnému poklesu produkce (rychleji se dostává do ztráty).  

Bod zvratu produkce lze vyjádřit tvarem: 

 

�∗ =
�

� − �
	, 

kde  P* označuje bod zvratu produkce 

 F   fixní náklady 

 c prodejní cena 

 v  variabilní náklady na jednotku produktu 

 

Významným rizikovým faktorem je prodejní cena daného výrobku. Podle této ceny lze také 

posoudit míru odolnosti projektu, která je v tomto případě vyjádřena jako tzv. bod zvratu 

prodejní ceny. Čím vyšší bude bod zvratu prodejní ceny, tím snadněji se při poklesu 

prodejní ceny dostane projekt do ztráty. Bod zvratu prodejní ceny je definován vztahem: 

 

�∗ =
� ∗ � + �

�
		, 

kde  c* je bod zvratu prodejní ceny 

 P objem produkce 

 

Dalším manažerským měřítkem rizika projektu je jeho provozní páka, která je uplatňována 

ve vztahu s objemem produkce. Provozní páka vyjadřuje procentní změnu zisku při změně 

produkce o jedno procento. Je-li provozní páka vyšší, pak je projekt citlivější na změnu 

produkce a je z tohoto důvodu rizikovější. Provozní páka je definována vztahem: 

 

�� =

∆�
��

∗ 100

∆�
��

∗ 100
		 

kde PP  je provozní páka 

 P0 výchozí hodnota prodejů 

 ΔP přírůstek prodejů 

 Z0 výchozí hodnota zisku 

 ΔZ přírůstek zisku při zvýšení prodejů o ΔP 
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Bod zvratu je rozšířením analýzy citlivosti projektu, kde každý bod zvratu platí pouze 

v případě zachování konstantních hodnot ostatních rizikových faktorů. Nevýhodou této 

analýzy je nutnost propočtu pro všechny významné faktory rizika projektu. V případě 

projektu s výrobou více druhů výrobků je třeba vycházet z průměrné hodnoty prodejní ceny 

a průměrných variabilních nákladů na jednotku produkce[2]. 

 

3.3.2 Číselné stanovení rizika projektu 

 

Pro kvantitativní ohodnocení rizika investičního projektu se využívají statistické 

charakteristiky zvoleného kritéria efektivnosti (rozptyl, směrodatná odchylka a variační 

koeficient). Ke stanovení těchto charakteristik je nutná znalost rozdělení pravděpodobnosti 

kritéria efektivnosti, např. čistá současná hodnota projektu, zisk, vnitřní výnosové procento 

či rentabilita kapitálu. V případě projektu, ve kterém vystupuje jen několik málo 

významných rizikových faktorů nabývajících 2-3 hodnot, lze využít scénáře. Existuje-li více 

rizikových faktorů, nabývajících více různých hodnot z určitého intervalu, je třeba využít 

počítačově podporované simulační techniky (simulaci metodou Monte Carlo)[2]. 

 

 

Scénáře 

 

Scénáře jsou tvořeny jako určité kombinace budoucích stavů, založených na věrohodných 

a konzistentních předpokladech. Každý scénář pak představuje obraz budoucího vývoje. 

Scénáře umožňují lépe pochopit či zachytit vývoj významných faktorů podnikatelského 

okolí. Scénáře se vyskytují ve kvalitativní a kvantitativní formě[4]. 

 

Kvalitativní scénáře 

Kvalitativní scénáře jsou vytvořeny na základě dlouhodobější vize vývoje, ve většině 

případů jsou prezentovány jako slovní popisy. Hlavním cílem těchto scénářů je rozšířit 

manažerům rozhled, vymanit se ze stereotypu a diskutovat o budoucím vývoji rizikových 

faktorů. Kvalitativní scénáře podporují tvorbu nových strategických variant. 
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Kvantitativní scénáře 

Kvantitativní scénáře se již nezabývají dlouhodobou vizí, ale jsou založeny na vzájemné 

kombinaci hodnot významných rizikových faktorů. Pro zobrazení těchto scénářů se 

využívají tzv. pravděpodobnostní stromy. Hlavním úkolem kvantitativních scénářů je 

bezprostřední stanovení dopadů, hodnocení a výběr rizikových rozhodnutí, kterým může být 

např. uvedení nového výrobku na trh. Srovnání kvalitativních a kvantitativních scénářů 

prezentuje tabulka č.6.  

 
Tabulka č.6 – Charakteristiky a srovnání kvalitativních a kvantitativních scénářů 

 

Charakteristika 
Scénáře 

kvalitativní kvantitativní 

Povaha scénářů 
dlouhodobá orientace, důraz na 
makroekonomické a globální 
faktory změn 

zaměřeny na specifická rizika 
ovlivňující rozhodování, 
krátkodobější povahy 

Proces tvorby scénářů 
využívání externích specialistů, 
důraz na širší perspektivu 

důraz na interní specialisty a 
oborové experty, uplatnění 
analytických technik 

Využití scénářů 
tvorba nových strategických 
myšlenek 

stanovení dopadů rizikových 
rozhodnutí pro každý scénář, 
hodnocení scénářů 

 
 
Samotná tvorba kvantitativních scénářů je dle [4] rozdělena do čtyř níže uvedených fází: 

  

1) Výběr faktorů 

 

Prvním krokem při tvorbě scénářů je výběr vhodných faktorů. Počet faktorů by měl být 

omezen na dva až tři nejdůležitější faktory tak, aby vytvořených scénářů nebylo více jak 

deset. Pro výběr faktorů k tvorbě scénářů lze využít výsledky analýzy citlivosti popř. matic 

hodnocení rizik. 

 

2) Stanovení hodnot faktorů 

 

Ve druhém kroku je třeba stanovit počet hodnot každého faktoru, který bude významně 

ovlivňovat celkový počet scénářů. Jedná-li se o faktory diskrétní, nabývající dvou až tří 

hodnot, je situaci jednoduchá. Ovšem v případě často převládajících spojitých faktorů je 

stanovení obtížnější. V tomto případě se využívá aproximace spojitých faktorů diskrétními 

faktory s několika typickými hodnotami (obvykle 2-4), které tyto spojité faktory 

reprezentují. 
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3) Tvorba scénářů 

 

K zobrazení scénářů se využívá matice scénářů nebo pravděpodobnostní stromy, které je 

vhodné využít v případě výskytu 2-4 rizikových faktorů.  Pravděpodobnostní stromy mají 

podobu grafu, vytvořeným uzly a hranami. Uzly zobrazují rizikové faktory a hrany zobrazují 

možné hodnoty těchto faktorů. Jednotlivé konečné větve stromu zobrazují konečný počet 

scénářů. 

 

4) Stanovení pravděpodobnosti scénářů 

 

Stanovení pravděpodobnosti se provádí pro každý jednotlivý scénář. V případě dvou 

rizikových faktorů, vystupujících v daném projektu, je pro výpočet pravděpodobností 

scénářů nutné znát pravděpodobnosti hodnot těchto obou rizikových faktorů. 

Pravděpodobnost scénáře se poté vypočítá jako součin pravděpodobností hodnot rizikových 

faktorů, které daný scénář tvoří. 

 
 
Příklad zobrazení pravděpodobnostního stromu ve scénářích: 

  

Uvažujme příklad vybudování obchodního centra, u kterého existuje riziko vzniku 

konkurence ve stejné lokalitě. Uzel č.1 představuje rizikový faktor vstupu konkurence na 

trh, hrany pak určují dva možné scénáře, zda ke vstupu dojde či nikoliv. Uzel 2 je spojený 

s možným poklesem ziskových marží z původní hodnoty 20% a uzel 3 a 4 zobrazuje prodeje. 

Z obr.3 vidíme strom, zobrazující celkem pět možných scénářů (S1,S2,S3,S4,S5). 

V případě, že bychom chtěli stanovit pravděpodobnost jednotlivých scénářů, bylo by nutné 

ještě ohodnotit každou část jeho cesty pravděpodobností. Pravděpodobnost scénáře by poté 

vyjadřoval součin pravděpodobností těchto jednotlivých hodnot, které daný scénář tvoří, 

přičemž se vychází z nezávislosti na předchozích stavech[4]. 
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Obr.3 – Zobrazení pravděpodobnostního stromu ve scénářích[4]. 

 
 
Simulace metodou Monte Carlo 
 
Metodu se scénáři lze použít pro posouzení rizika investičních projektů pouze v případě 

výskytu velmi omezeného počtu rizikových faktorů. V podnikatelské praxi se často 

setkáváme se značným počtem  vzájemně  závislých  rizikových   faktorů,   kde   výpočtová 

a časová náročnost nedovoluje využít výše zmíněné nástroje analýzy rizika. Z tohoto důvodu 

se pro stanovení rizika využívá simulace Monte Carlo, jejíž podstatou je generování velkého 

počtu scénářů (stovek až tisíců) a propočet hodnot zvolených finančních kritérií efektivnosti 

pro každý scénář. Aplikací této metody s vhodnou počítačovou podporou získáme grafické 

zobrazení rozdělení pravděpodobnosti finančních kritérií a jejich statistické charakteristiky 

ke všem daným scénářům[4]. 

 
Postup při simulaci Monte Carlo: 

 

Před simulací je důležité nejprve stanovit jasný cíl, jehož chceme pomocí simulace 

dosáhnout, porozumět všem prvkům v systému a jejich vzájemným závislostem. Následně 

lze simulaci Monte Carlo rozdělit na tyto dílčí kroky: 

 

 

1) Výběr kritéria hodnocení, jež bude předmětem vlastní simulace (např. čistá 

současná hodnota, vnitřní výnosové procento atd.) a tvorba jeho matematického 

modelu. 
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2) Stanovení závislosti zvoleného kritéria na ovlivňujících veličinách, např. určení 

vztahu pro výpočet čisté současné hodnoty na základě veličin, vytvářejících peněžní 

tok projektu. 

 

3) Určení klíčových faktorů rizika, resp. vstupních veličin modelu. 

 

4) Stanovení rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů rizika, rozdělení 

pravděpodobnosti mají u diskrétních faktorů rizika tabulkový tvar, u spojitých 

faktorů se volí určitý typ pravděpodobnostního rozdělení a zadávají se jeho 

parametry. Níže jsou popsány nejpoužívanější typy rozdělení pravděpodobnosti 

rizikových faktorů v simulaci Monte Carlo[4]. 

 

a) Rovnoměrné rozdělení (angl. Uniform) 

Používá se v případě, kdy známe jen minimální a maximální hodnotu rizikového 

faktoru. Z tohoto důvodu předpokládáme, že všechny hodnoty z tohoto intervalu 

mají stejnou pravděpodobnost výskytu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Graf rovnoměrného rozdělní pravděpodobnosti[vlastní] 

  

b) Trojúhelníkové rozdělení (angl. Triangular) 

Toto rozdělení je jedním z nejpoužívanějších pro modelování expertních odhadů. 

Předpokladem   je   stejně   jako   u   rovnoměrného   rozdělení   znalost   minimální 

a maximální hodnoty, které jsou ovšem ještě doplněny o odhad nejpravděpodobnější 

hodnoty z tohoto intervalu.  
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Obr. 5 – Graf trojúhelníkového rozdělení pravděpodobnosti[vlastní] 

 

c) BetaPERT rozdělení 

Podobné trojúhelníkovému rozdělení, předpokládá také znalost minimální, 

maximální a střední hodnoty, ovšem možné hodnoty jsou více koncentrovány v okolí 

nejpravděpodobnější hodnoty a pravděpodobnost klesá rychleji k hraničním 

hodnotám než u trojúhelníkového rozdělení. Střední hodnota se také liší, neboť je 

vypočítána jako vážený průměr hraničních hodnot s čtyřikrát větší váhou na 

nejpravděpodobnější hodnotě. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 – Graf BetaPERT rozdělení pravděpodobnosti[vlastní] 

 

d) Rozdělení definované uživatelem (angl. Custom) 

V případě, že daný faktor rizika bude vyžadovat pravděpodobnostní rozdělení 

takové, kterému neodpovídá žádné předem definované rozdělní, využije se možnost 

vytvoření vlastního rozdělení pravděpodobnosti.  

 

e) ANO/NE rozdělení (Bernoulliho rozdělení) 

Toto rozdělení pravděpodobnosti je vhodné využít pro modelování událostí, které 

nastanou s pravděpodobností p, nebo nenastanou 1-p.  
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Obr. 7 – Graf ANO/NE rozdělení pravděpodobnosti[vlastní] 

 

5) Vlastní proces simulace s využitím počítačového programu je tvořen značným 

počtem simulačních kroků, které se opakují až do získání výsledků, v každém 

simulačním kroku program vygeneruje hodnoty rizikových faktorů z jejich rozdělení 

pravděpodobnosti a propočte hodnotu zvoleného finančního kritéria[2]. 

 
 

3.3.3 Metody vyjádření číselných charakteristik investičních projektů 
 

Vyjádřením číselných charakteristik rizika může být: 

 

 pravděpodobnost nedosažení či překročení určité hodnoty kritéria, 

 statistické charakteristiky variability kritéria (rozptyl, směrodatná odchylka, 

variační koeficient), 

 hodnoty kritéria, které budou překročeny se zvolenou pravděpodobností. 

 

1) Pravděpodobnost nedosažní zvolené hodnoty kritéria 

Zisk určitého projektu firmy nebude v daném období záporný, zvolená hodnota kritéria je 

nulový zisk. Pro stanovení této pravděpodobnosti je nezbytná znalost rozdělení 

pravděpodobnosti zisku. Vycházejme z toho, že využitím simulace Monte Carlo jsme získali 

graf rozdělní pravděpodobnosti, který prezentován na obr.8. 
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Obr.8 – Rozdělení pravděpodobnosti zisku projektu[4]  

 

Pravděpodobnost ztrátovosti daného projektu je pak určena velikostí plochy pod křivkou 

hustoty pravděpodobnosti (plocha pod celou křivkou je normována a je rovna 1, resp. 100%), 

která je zleva ohraničena -10 mil Kč a zprava kolmicí, vycházející z hodnoty nulového zisku. 

Z obr.8 je patrné, že pravděpodobnost ztrátovosti projektu je zhruba 10% (přesnou hodnotu 

udává výstup ze simulace Monte Carlo). 

 

2) Statistické charakteristiky variability 

Statistické charakteristiky variability udávají, do jaké míry jsou jednotlivé hodnoty kritéria 

(např. zisku) vzdálené od střední (očekávané) hodnoty tohoto kritéria a specifikují 

proměnlivost sledovaného kritéria efektivnosti. Užívají se níže uvedené: 

 

 

- rozptyl 

 

 

 

- směrodatná odchylka 

 

 

kde, n – počet naměřených hodnot 

 x – naměřená hodnota veličiny 

 �̅ – střední hodnota naměřených veličin 
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Příklad grafického vyjádření rozptylu, resp. směrodatné odchylky zobrazen na obr.9, kde 

jsou dvě křivky hustoty pravděpodobnosti ročního zisku dvou investičních projektů A a B. 

Oba projekty mají stejnou střední hodnotu, ovšem liší se svým rozptylem a směrodatnou 

odchylkou. 

 

 

Obr.9 – Rozdělení pravděpodobnosti zisku projektů A a B[4] 

 

Z obrázku je patrné, že projekt A bude vzhledem k vyšší variabilitě rizikovější než projekt 

B.  

 

Pro relativní srovnání dvou projektů odlišného rozsahu se využívá variační koeficient, 

možno jej vyjadřovat v procentech. 

 

 

- variační koeficient 

 
 
3) Hodnoty kritéria překročené se zvolenou pravděpodobností 

V tomto způsobu měření rizika se stanovuje hodnota kritéria, které bude překročena či 

nedosažena s předem danou pravděpodobností. Tato metoda se také v některých publikacích 

označuje jako Value-at-Risk (hodnota v riziku). Uvažujme příklad, že v rámci analýzy rizika 

projektu bylo simulací Monte Carlo stanoveno rozdělení pravděpodobnosti jeho ročního 

zisku (viz obr.10).  
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Obr.10-Rozdělení pravděpodobnosti a statistické charakteristiky (výstup simulace Monte Carlo)[4] 

 

V levé části obrázku je graf rozdělení pravděpodobnosti, v pravé pak tabulka se statistickými 

charakteristikami. Z rozdělení pravděpodobnosti pak můžeme vyjádřit hodnotu zisku 

v riziku. Ta bude v absolutním vyjádření stanovena jako hodnota zisku (ztráty), která bude 

překročena s pravděpodobností např. 5%. V případě obr.6 bude tato hodnota -10,14mil Kč 

(pod grafem vlevo). Je tedy patrné, že s pravděpodobností 95% se bude roční zisk projektu 

pohybovat v intervalu od -10,14 mil Kč do 102,1 mil Kč. Druhým způsobem stanovení 

hodnoty zisku je pak relativní vyjádření, které je definováno jako rozdíl absolutní míry 

zisku v riziku a střední hodnoty zisku[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4. Aplikace simulační metody pro analýzu 
rizika investičního projektu 
 
 
Cílem této kapitoly diplomové práce je praktická aplikace analýzy rizika reálného 

investičního projektu s využitím počítačové podpory. Nejprve bude popsán program Crystal 

Ball, který byl k simulaci využit a následně se zaměřím na zpracování praktické části analýzy 

rizika. Investiční projekt představuje část reálného projektu, který byl řešen na ČVUT 

Fakultě elektrotechnické v rámci grantové činnosti. 

 
 

4.1 Simulační program Crystal Ball 
 
 
Jako vhodná počítačová podpora simulace slouží program Crystal Ball, který je 

nadstavbou programu Microsoft Excel. Samotná simulace je propojením programu Crystal 

Ball s modelem řešené úlohy, který je zpracován v Excelu. Model úlohy investičního 

projektu představuje výpočet NPV-čisté současné hodnoty v Excelu na základě stanovených 

vstupních parametrů.  

 

Systém Crystal Ball jsem nahrál z oficiální internetových stránek společnosti Oracle[8]. K 

nahrání má uživatel možnost volby mezi 32bit/64bit verzí tohoto programu. Ke zpracování 

této diplomové práce byla využita zkušební verze systému Crystal Ball. V případě správně 

nainstalovaného programu se objeví na horní liště v programu MS Excel nabídka „Crystal 

Ball“ (viz obr.11). 

 

Obr.11 –  Hlavní nabídka funkcí programu Crystal Ball v MS Excel[vlastní] 
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4.2 Postup při simulaci v Crystal Ball 
 

 
Příprava simulace: 
 
1. Zadání výstupních veličin (Define Forecast) 

Výstupní veličiny mohou být zvoleny libovolně dle potřeby simulace, ale mohou to být jen 

ty proměnné, které mají ve svých buňkách v excelovském programu vzorce. Pokud bude 

zvolenou proměnnou zisk, označí se tato buňka pravým tlačítkem myši a zvolí se Define 

Forecast. Zde můžeme nastavit také možnosti zobrazení výstupu této proměnně ze simulace 

apod [6]. 

 
 
2. Zadání faktorů rizika (Define Assumption) 
 
Faktorem rizika může být označena libovolná buňka excelovského programu s hodnotou 

vstupní veličiny, která není tvořena vzorcem. Označíme příslušnou buňku a levým tlačítkem 

myši zvolíme Define Assumptions. Následně se na obrazovce objeví okno s možnostmi 

výběru statistického rozdělení (disktrétních i spojitých) pro zvolený faktor rizika (viz obr. 

12). Charakteristiky nejpoužívanějších rozdělení v simulaci Monte Carlo jsou popsány 

v kapitole 3.3.2. Pro každý rizikový faktor je nutné zvolit vhodný typ tohoto rozdělení a 

zadat jeho parametry. 

 

Obr.12 – Nabídka rozdělení pravděpodobnosti faktorů rizika v Crystal Ball[vlastní] 
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Existuje-li závislost mezi některými rizikovými faktory, musí být v tomto kroku 

nadefinována. Pomocí funkce Correlate a Choose se určí, které atributy jsou na sobě závislé 

a zadá se hodnota jejich korelačního koeficientu. 

 
 
3. Zadání rozhodovacích proměnných (Define Decision Variables) 
 
 
Označíme  buňky s proměnnými, se kterým budeme pracovat jako s rozhodovacími 

proměnnými (zisk, NPV apod.) a vybereme volbu Define Decison. Následně vyplníme 

v dialogovém okně jméno rozhodovací proměnné, horní a dolní mez, typ proměnné (spojitá, 

diskrétní) a počet kroků simulace (viz obr. 13). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.13 – Zadání parametrů rozhodovací proměnné[vlastní] 
 
 

Vlastní simulace 
 
4. Zadání parametrů simulace (Run Preferences) 

 

Před zahájením simulace je nezbytné pomocí volby Run Preferences nastavit tyto parametry:  

 

 Trials – volba počtu kroků simulace 

 Sampling – volba typu simulace (Monte Carlo) 

 Speed – volba rychlosti simulace 

 

Pro samotné spuštění simulace pak slouží volba Run, pro zastavení Stop a při restartování 

simulace např. po úpravě určitých hodnot slouží volba Reset. 
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Výsledky simulace 

 

5. Základní výstupy ze simulace 

 

Výstupy ze simulace jsou ve formě grafů rozdělení pravděpodobnosti výstupních 

proměnných a jejich příslušné statistické charakteristiky.  Grafická podoba výsledků 

převážně reprezentována v podobě grafů citlivosti, trendových grafů a překryvových grafů. 

Po skončení simulace lze vygenerovat souhrnnou zprávu o simulaci, která obsahuje: 

 

 Parametry rozdělení všech rizikových faktorů, jejich grafů a korelací 

 Rozsahy rozhodovacích proměnných, jejich typy (diskrétní, spojité) a kroky 

simulace 

 Základní   charakteristiky   všech   výstupních   proměnných   včetně   jejich   grafů 

a statistických charakteristik 

 

 

Samotný princip a obecný postup simulace metodou Monte Carlo je popsán též v kapitole 

3.3.2. 
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4.3 Investiční projekt a vlastní data 
 
Firma se zabývá soustružením ocelových odlitků. Upravené a vysoustružené ocelové odlitky 

jsou v rámci dalšího zpracování v technologickém řetězci předávány dodavatelům pro 

strojírenský a automobilový průmysl. V rámci dlouhodobé poptávky je zvažována rozšíření 

výrobního provozu o 7 CNC strojů v rámci automatizovaného výrobního úseku. Vzhledem 

k recesi ekonomiky, vysoké investici do CNC strojů je nezbytná analýza rizikových faktorů 

projektu. Cílem analýzy a modelace rizikových faktorů je potlačit či zcela eliminovat 

z investičního projektu rozšíření výrobního provozu. Složitost a vysoká variabilita vstupních 

faktorů vyvolala potřebu ekonomického šetření. Výsledky ekonomického šetření jsou ve své 

podstatě shrnuty níže. 

 

Každý ze 7 CNC strojů bude stát 6mil. Kč a mít živostnost 15 let. Po skončení ekonomické 

živostnosti bude zůstatková cena CNC stroje 500tis. Kč. Počáteční investice 42mil. Kč bude 

ze 40% financována úvěrem s úrokovou sazbou 7% a s ročními anuitními splátkami po dobu 

10 let. Portfolio vysoustružených a upravených ocelových odlitků má typy odlitků A, B, C, 

D, E, přičemž ceny jsou po řadě 250, 400, 300, 350, 550 Kč/ks. Za rok se vyrobí odlitků A 

– 20 000ks, odlitků B – 15 000ks, odlitků C – 10 000ks, odlitků D – 35 000ks a E – 8000ks.  

 

V rámci ekonomického šetření byly odhadovány jednotlivé složky nákladů, přičemž je 

možné shrnout situaci následovně. Materiálové vstupy jsou pro odlitky A, B, C, D, E po řadě 

60Kč/ks, 50Kč/ks, 40Kč/ks, 25Kč/ks, 30Kč/ks včetně DPH. Režijní náklady v rámci 

automatizovaného výrobního úseku činí 3mil. Kč/rok. Náklady na energie byly odhadnuty 

částkou 1mil. Kč/rok. Vzhledem k charakteru soustružení byly dále specifikovány náklady 

na kontrolní procesy pro odlitky A, B, C, D, E po řadě ve velikosti 10Kč/ks, 8Kč/ks, 7Kč/ks, 

10Kč/ks a 15Kč/ks. Předpokládá se, že během 15 let bude po odlitcích poptávka rovnoměrně 

růst 1% ročně. Diskontní sazba projektu byla odhadnuta za 10% p.a. Výrobní úsek bude mít 

celkem 12 zaměstnanců s platem 250 000Kč/ročně. Odvody na zdravotním a sociálním 

pojištění činí 35% hrubé mzdy. Kolektivní smlouva uvažuje o 2% ročním růstu platu, aby 

byla zachována alespoň v minimální  míře  úroveň kupní  síly. Úkolem  je  provést  rozbor 

a analýzu rizika tohoto investičního projektu. Analýza rizika bude provedena na základě 

stanovení rozdělení zisku projektu, cash-flow projektu a rozdělení NPV investora projektu. 
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Vstupní hodnoty investičního projektu (faktory rizika) jsou v tabulce č.7. 
 

Tabulka č.7 - Vstupní hodnoty investičního projektu 
 

 proměnná hodnota 

pořizovací cena CNC strojů (Kč)  Cp 42000000 

ekonomická živostnost (let)  Tž 15 

zůstatková cena CNC strojů (Kč) Cz 3500000 

financováno úvěrem (Kč) U 16800000 

doba splácení úvěru (let) Tu 10 

úroková sazba ru 0,07 

cena odlitku A (kč/ks) pA 250 

poptávka po odlitku A (ks) qA 20000 

cena odlitku B (kč/ks) pB 400 

poptávka po odlitku B (ks) qB 15000 

cena odlitku C (kč/ks) pC 300 

poptávka po odlitku C (ks) qC 10000 

cena odlitku D (kč/ks) pD 350 

poptávka po odlitku D (ks) qD 35000 

cena odlitku E (kč/ks) pE 550 

poptávka po odlitku E (ks) qE 8000 

roční tempo růstu poptávky gP 0,01 

režijní náklady výroby za rok (Kč) RV 3000000 

náklady na energii roční (Kč) RE 1000000 

náklady kontrolních procesů A (kč/ks) nKA 10 

náklady kontrolních procesů B (kč/ks) nKB 8 

náklady kontrolních procesů C (kč/ks) nKC 7 

náklady kontrolních procesů D (kč/ks) nKD 10 

náklady kontrolních procesů E (kč/ks) nKE 15 

diskont projektu r 0,1 

sazba daně t 0,2 

materiálové náklady odlitku A (kč/ks) nMA 60 

materiálové náklady odlitku B (kč/ks) nMB 50 

materiálové náklady odlitku C (kč/ks) nMC 40 

materiálové náklady odlitku D (kč/ks) nMD 25 

materiálové náklady odlitku E (kč/ks) nME 30 

počet zaměstnanců z 12 

roční plat zaměstnance (kč) pZ 250000 

odvody zdrav.,soc. pojištění (z hrubé mzdy) oZ 0,35 

roční konstantní růst platu gM 0,02 
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Z těchto vstupních hodnot investičního projektu jsem následně zpracoval v programu 

Microsoft  Excel  finanční  model, jehož  výstupem  je  čistá  současná   hodnota   projektu 

a investora. Výsledky finančního modelu jsou prezentovány v tab.8, tab.9. a tab.10. 

 

Tabulka č.8 – Výpočet anuitních splátek investičního projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č.9  - Výpočet hodnot jednotlivých finančních ukazatelů investičního projektu 

 
 
 
 

Tabulka č.10 – Hodnota NPV investora a projektu 
 

NPV projektu 75 154 082,47 Kč 
NPV investora 82 162 587,76 Kč 

 
 
Tyto vypočtené hodnoty ekonomické efektivnosti projektu poslouží následně pro modelaci 

rizika v programu Crystal Ball. 
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4.4 Simulace v Crystal Ball a interpretace výsledků modelování 
rizika 
 
Vzhledem k velkému počtu rizikových faktorů vstupujících do modelu pro výpočet NPV je 

vhodné před simulací provést analýzu citlivosti. Tato metoda poskytne první náhled na riziko 

projektu a dokáže odhalit nevýznamná rizika, která mohou být v simulaci zanedbána. Pro 

analýzu citlivosti jsem zvolil odchylky rizikových faktorů ±10% od jejich předpokládaných 

hodnot a sledoval jejich dopad na hodnotu NPV investora. Pro přehlednost jsem při analýze 

citlivosti nechal zobrazit ve výstupu z Crystal Ball pouze 10 nejvýznamnějších rizikových 

faktorů. Vliv jednotlivých faktorů rizika na NPV je znázorněn v Tornado grafu (viz obr.14 

a tabulka č.11). 

Obr. 14 – Tornádo graf - Analýza citlivosti NPV na rizikových faktorech[vlastní]
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Tabulka č.11 – Analýza citlivosti NPV na faktorech rizika 

  
NPV 

 
 Vstupní hodnoty 

  

Faktor 
rizika 

Minimum Maximum Rozsah Minimum Maximum 
Očekávaná 

hodnota 

pD 74 300 012,24 Kč 90 025 163,29 Kč 15 725 151,05 Kč 315 385 350 

qD 75 086 269,79 Kč 89 238 905,73 Kč 14 152 635,95 Kč 31 500 38 500 35 000 

r 88 968 265,45 Kč 75 968 431,42 Kč 12 999 834,03 Kč 0,09 0,1 0,11 

pB 78 311 530,36 Kč 86 013 645,16 Kč 7 702 114,80 Kč 360 440 400 

qB 78 869 933,68 Kč 85 455 241,84 Kč 6 585 308,15 Kč 13 500 16 500 15 000 

pA 78 953 373,26 Kč 85 371 802,26 Kč 6 418 429,00 Kč 225 275 250 

pE 79 338 479,00 Kč 84 986 696,52 Kč 5 648 217,52 Kč 495 605 550 

z 84 907 717,53 Kč 79 417 457,99 Kč 5 490 259,54 Kč 10,80 13 12 

pZ 84 907 717,53 Kč 79 417 457,99 Kč 5 490 259,54 Kč 225 000 275 000 250 000 

qE 79 569 542,44 Kč 84 755 633,08 Kč 5 186 090,63 Kč 7 200 8 800 8 000 

 

 

Výsledky analýzy citlivosti ukazují na významné rizikové faktory investičního projektu, 

kterými  jsou  poptávka  po  prodeji  odlitků a jejich ceny.  Především  ocelové odlitky  B, 

D a diskontní sazba představují velmi významné faktory rizika. Za méně významné lze 

označit náklady na materiál a kontrolní procesy všech odlitků.  

 

Čistá současná hodnota projektu a investora byla vypočítána na 75 154 082 Kč resp. 

82 162 588 Kč. Toto kritérium efektivnosti ukazuje značnou výhodnost investičního 

projektu, neboť projekty vykazující kladnou hodnotou NPV lze doporučit k realizaci. Tato 

hodnota se však bude od reálné hodnoty lišit. Důvodem je provedení výpočtu NPV na 

základě bodových odhadů hodnot rizikových faktorů, které nerespektují odlišnost od jejich 

predikovaných hodnot. Vhodné je proto v simulaci využít intervalové odhady faktorů rizika 

ve formě pravděpodobnostního rozdělení. Rizikové faktory investičního projektu mají 

spojité trojúhelníkové rozdělení a jejich minimální a maximální hodnoty jsou odhadnuty na 

základě expertního šetření (viz tabulka č.12). 
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Tabulka č.12 –Hodnoty faktorů rizika projektu 

 

 minimální nejpravděpodobnější maximální 

pořizovací cena CNC strojů (Kč)  41000000 42000000 44000000 

ekonomická živostnost (let)  13 15 17 

zůstatková cena CNC strojů (Kč) 2500000 3500000 3700000 

financováno úvěrem (Kč) 16000000 16800000 18500000 

doba splácení úvěru (let) 9 10 12 

úroková sazba 0,06 0,07 0,08 

cena odlitku A (kč/ks) 210 250 290 

poptávka po odlitku A (ks) 17000 20000 22000 

cena odlitku B (kč/ks) 350 400 450 

poptávka po odlitku B (ks) 12500 15000 17000 

cena odlitku C (kč/ks) 270 300 330 

poptávka po odlitku C (ks) 8000 10000 11500 

cena odlitku D (kč/ks) 300 350 380 

poptávka po odlitku D (ks) 29000 35000 38000 

cena odlitku E (kč/ks) 500 550 570 

poptávka po odlitku E (ks) 6500 8000 10000 

roční tempo růstu poptávky 0 0,01 0,017 

režijní náklady výroby za rok (Kč) 2900000 3000000 3300000 

náklady na energii roční (Kč) 950000 1000000 1100000 

náklady kontrolních procesů A (kč/ks) 9 10 13 

náklady kontrolních procesů B (kč/ks) 7 8 10 

náklady kontrolních procesů C (kč/ks) 6 7 9 

náklady kontrolních procesů D (kč/ks) 9 10 13 

náklady kontrolních procesů E (kč/ks) 13 15 19 

diskont projektu 0,09 0,1 0,11 

sazba daně 0,18 0,2 0,25 

materiálové náklady odlitku A (kč/ks) 55 60 70 

materiálové náklady odlitku B (kč/ks) 45 50 55 

materiálové náklady odlitku C (kč/ks) 37 40 45 

materiálové náklady odlitku D (kč/ks) 23 25 30 

materiálové náklady odlitku E (kč/ks) 26 30 34 

počet zaměstnanců 11 12 14 

roční plat zaměstnance (kč) 245000 250000 280000 

odvody zdrav.,soc. pojištění (z hrubé mzdy) 0,33 0,35 0,38 

roční konstantní růst platu 0,019 0,02 0,05 
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Ekonomické hodnoty investora projektu 

 
Po zvolení rizikových faktorů a příslušného sledovaného kritéria ekonomické efektivnosti 

(NPV investora) můžeme zahájit simulaci. Pro simulaci bylo v „Run preferences“ zvoleno 

10 000 simulačních kroků. Simulace se zahájí pomocí „Start simulation“. V průběhu 

simulace lze pozorovat, jak se s přibývajícími kroky simulace mění tvar rozdělení 

pravděpodobnosti NPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Průběh simulace Monte Carlo v programu Crystal Ball[vlastní] 

 
 

Primárním výstupem ze simulace Monte Carlo je  histogram četností kriteriální veličiny 

NPV a jeho normování na pravděpodobnostní rozdělení, které dává možnost spočítat různé 

statistické charakteristiky (viz obr.16 a obr.17.). Z hlediska analýzy rizika je však 

pravděpodobnostní rozdělení nejvýznamnější z pohledu možných hodnot NPV a jejich 

pravděpodobností.  

 

Střední hodnota („mean“) NPV se po simulaci změnila na  71 734 211,85 Kč, je tedy patrný 

pokles nejpravděpodobnější hodnoty NPV o více než 10mil. Kč vlivem faktorů rizika, 

stanovených pomocí pravděpodobnostního rozdělení. Medián („median“) vykazuje hodnotu 

71 643 395,58 Kč, která je velmi blízká střední hodnotě NPV a můžeme konstatovat, že 

pravděpodobnostní    rozdělení   NPV     je    téměř    symetrické    podle  střední   hodnoty 

a pravděpodobnosti. Ze statistických charakteristik také plyne, že směrodatná odchylka 
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určující míru variability („standard deviation“) je 8 358 800 Kč. Z šikmosti („skewness“) 

0,068 plyne, že rozdělení NPV je téměř symetrické (hodnota je blízká nule), a kladná 

hodnota ukazuje na mírné vychýlení pravděpodobnostního rozdělení doprava k vyšším 

hodnotám NPV. Kladná špičatost („kurtosis“) 2,96 poukazuje na polohu většiny hodnot 

NPV v blízkosti její střední hodnoty. Variační koeficient je 0,1165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16 – Pravděpodobnostní rozdělení NPV projektu[vlastní] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. 17 – Statistické charakteristiky pravděpodobnostního rozdělení NPV[vlastní] 
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Z hodnoty NPV je zřejmé, že tento investiční projekt bude ziskový, neboť minimální 

vygenerovaná hodnota NPV činí 43 251 582 Kč. Maximální NPV tohoto projektu může 

dosáhnout hodnoty až 103 050 755 Kč. V případě, že by byl od investora požadavek na 

dosažení určité hodnoty NPV, je možné zjistit, s jakou pravděpodobností by tato hodnota 

byla překročena. Do levého dolního pole v dialogovém okně s pravděpodobnostním 

rozdělením NPV se zapíše jeho požadovaná hodnota dosažení (např. 60 000 000 Kč). V poli 

s označením „Certainty“ se objeví procentuální hodnota, s jakou bude této hranice dosaženo. 

V tomto případě NPV projektu přesáhne hodnotu 60 000 000 Kč s pravděpodobností 

91,82%, resp. nedosažení této hranice je pravděpodobné na 8,18%  (viz obr.18). Z hlediska 

ekonomické efektivity projektu je tato zjištěná informace velmi pozitivní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.18 – Stanovení pravděpodobnosti dosažení určité hodnoty NPV[vlastní] 
 
 
Pro názornost o pravděpodobnosti dosažení určitých hodnot NPV je také velmi užitečné 

podívat se na percentily rozdělení pravděpodobnosti NPV. Jednotlivé hodnoty percentil 

reprezentují pravděpodobnosti, že konečná hodnota NPV bude nižší než příslušná hodnota 

u daného percentilu (viz obr. 19). 
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Obr.19 – Percentily rozdělení pravděpodobnosti NPV[vlastní] 

 

 

Vzhledem ke znalosti celého pravděpodobnostního rozdělení je možné také vyjádřit míru 

rizika typu NPV-At Risk. Jedná se o dosažení určité hodnoty NPV s předem danou 

pravděpodobností. Uvažujme, že chceme zjistit, v jakých hodnotách se bude NPV projektu 

pohybovat na 95%. Do pole „Certainty“ se zapíše hodnota 95%. Z obr.20 můžeme vidět, že 

konečná hodnota NPV se bude z 95% pohybovat v rozmezí od 55 425 640,14 Kč do 

88 358 723,64 Kč.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.20 – Stanovení míry rizika typu NPV-at-Risk[vlastní] 
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Program Crystal Ball také dokáže zobrazit graf kumulativního pravděpodobnostního 

rozdělení tzv. distribuční funkci sledovaného ekonomického kritéria efektivnosti (v nabídce 

View – Cumulative frequency).  Ta dokáže kvantifikovat pravděpodobnost, že hodnota 

sledovaného kritéria efektivnosti bude mít menší hodnotu než hodnota na ose x. Jde tedy 

také o dosažení hodnoty NPV s určitou pravděpodobností, ovšem s využitím grafu 

distribuční funkce. Velký význam tato metoda přináší do hodnocení investičních projektů 

s hodnotou NPV, pohybující se na hraně ekonomické efektivnosti, tj. v blízkosti NPV=0. 

Výsledek pak může kvantifikovat, jak velkým rizikem je zatíženo dosažení ekonomické 

efektivnosti. V případě zpracovávané analýzy rizika projektu, kde nasimulovaná střední 

hodnota NPV je 71 734 211,85 Kč, je možné tuto metody využít v případě požadavku od 

investora na dosažení určité hodnoty NPV. Uvažujme příklad, že investor požaduje dosažení 

hodnoty NPV na úrovni výstupu z deterministického modelu, tj. 82 162 588 Kč. Z obr. 21 

můžeme vidět, že pravděpodobnost dosažení této hodnoty NPV je pouze 10,88%.  Zde je 

patrné, jak významným způsobem působí nejistota vývoje předpokládaných faktorů rizika 

investičního projektu na výsledné NPV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21 – Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení NPV[vlastní] 
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Další analýzou, která je důležitým výstupem ze simulace Monte Carlo v systému Cystal Ball, 

je analýza citlivosti. Zde je nutné zmínit, že se jedná o podobně interpretované výsledky 

jako v analýze citlivosti, provedené před vlastní simulací, avšak analýza citlivosti pomocí 

simulace Monte Carlo je postavena na odlišném principu. Rizikové faktory jsou analyzovány 

z hlediska jejich vlivu na celkový rozptyl rozdělení kriteriální veličiny NPV.  V této analýze 

je respektován současný vliv všech rizikových faktorů. Zobrazení grafu analýzy citlivosti se 

vyvolá v dialogovém okně Forecast-Open Sensitivity Chart.  Výsledky analýzy citlivosti 

jsou zobrazeny v Tornádo grafu na obr. 22. Pro přehlednost zde uvádím opět jen 15 

nejvýznamnějších rizikových faktorů. 

 

Je patrný velmi významný vliv ocelové odlitku D, kde cena a poptávka po tomto výrobku 

tvoří 37,3% z celkového rozptylu, resp. celkového rizika investičního projektu. Významným 

rizikovými faktory jsou také tempo růstu poptávky s vlivem 12,5% a diskontní faktor 7,5%. 

Pro snížení rizika investičního projektu by mělo být zaměřeno především na tyto faktory 

rizika. Zanedbatelný vliv na hodnotu NPV mají např. náklady na energie či pojištění 

zaměstnanců. Celkový součet všech hodnot rizikových faktorů tvoří 100%. V Tornádo grafu 

je také rozlišen směr vlivu jednotlivých rizikových faktorů.  
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Obr. 22 – Analýza citlivosti NPV – simulace Monte Carlo[vlastní] 

 
 
Analýza citlivosti slouží tedy jako názorný a velmi srozumitelný nástroj pro analýzy rizika 

investičního projektu a umožňuje rozpoznat velikost vlivu jednotlivých rizikových faktorů 

na sledované ekonomické kritérium efektivnosti – NPV.  Zajímavou skutečností shledávám, 

že citlivostní analýzou, provedenou simulací Monte Carlo, byl zjištěn významný faktor 

„Tempo růstu poptávky“, který při analýze před simulací byl identifikován jako faktor 

s minoritním vlivem na změnu hodnoty NPV. 
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4.5 Problémy při praktické aplikaci a doporučení  
 

Hlavním problém simulace Monte Carlo v systému Crystal Ball spočívá v jeho pracnosti. 

Zejména tvorba programu v Microsoft Excel pro matematický propočet všech vstupních 

hodnot, které slouží ke stanovení peněžního toku projektu, zisku a dalším kritériím 

hodnocení efektivnosti investičního projektu. Pro správné stanovení rizika projektu je 

důležitá vzájemná provázanost mezi všemi vstupními hodnotami a hodnotícím kritériem 

efektivnosti investičního projektu (NPV). Tuto neprovázanost je nutné před spuštěním 

simulace ověřit. Rozpoznat ji lze v analýze citlivosti, kde izolované faktory rizika nebudou 

vykazovat žádnou hodnotu. Pokud bychom simulaci zahájili s faktory rizika, které nejsou 

zahrnuty do matematického modelu pro výpočet ekonomického kritéria efektivnosti, 

dostaneme chybné rozdělení pravděpodobnosti NPV. Důležité je také, dle uvážení 

rozhodovatele, nastavení adekvátního počtu kroků simulace. 

 

Druhým problém, na který jsem při vypracování narazil, bylo stanovení mezních hodnot 

rizikových faktorů pro jejich trojúhelníkové pravděpodobnostní rozdělení. Tyto hodnoty 

vycházejí z expertních šetření a pro přesný výstup analýzy rizika je tedy nutná znalost trhu 

a jeho budoucí vývoj. Lze říci, že tyto hodnoty budou za každých okolností zatíženy určitým 

rizikem. Pro oslabení tohoto rizika je nezbytná kvalita při provedení identifikace rizik 

projektu a rozpoznání všech faktorů rizika, které mohou výsledek projektu ovlivnit. 

  

Pro odpovídající a uspokojivé výsledky z užití simulace Monte Carlo v programu Crystal 

Ball je nezbytné pokládat si otázky typu: „Jaký zisk je pro investora akceptovatelný? Je NPV 

projektu po simulaci v předpokládaných hodnotách? Jaká je pravděpodobnost, že této 

hodnoty bude dosaženo?“  Riziko investičního projektu je tedy třeba modelovat s určitou 

představou, podloženou informacemi, získanými ve fázi přípravy projektu.  
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Závěr 
 
 
Cílem diplomové práce bylo stanovit ekonomická kritéria efektivnosti investičního projektu 

a analyzovat jeho riziko s využitím simulace Monte Carlo v programu Crystal Ball. Dále 

rozpoznat hodnotu rizika, kterým je dosažení předpokládané hodnoty ekonomického kritéria 

zatíženo. Následně poukázat na velikost vlivu působení jednotlivých rizikových faktorů na 

sledovanou hodnotu ekonomické efektivnosti projektu.  

 

Jako klíčové kritérium efektivnosti investičního projektu byla zvolena čistá současná 

hodnota investora. Pro výpočet hodnoty NPV jsem na základě vstupních hodnot, získaných 

expertním šetřením investičního projektu, zpracoval matematický model v programu 

Microsoft Excel. Nutné bylo dodržení předpokladu, že všechny faktory rizika, vstupující do 

matematického modelu, musí být provázány s výslednou hodnotou NPV. Čistá současná 

hodnota investora projektu v rámci deterministického modelu činila 82 162 588 Kč. Pro 

simulaci Monte Carlo jsem jednotlivým rizikovým faktorům přiřadil příslušné 

pravděpodobnostní rozdělení, simulující nejistotu v jejich expertním odhadu. Klíčovým 

výstupem ze simulace byl histogram četností čisté současné hodnoty a analýza citlivosti 

investičního projektu. 

 

Výsledky po simulaci Monte Carlo byly následující: 

 

 Hodnota NPV projektu se změnila na 71 734 212 Kč. Znatelný pokles o více než 

10mil. Kč je způsoben nejistotami s budoucím vývojem hodnot rizikových faktorů.  

 

 Minimální hodnota NPV, kterou projekt se 100% pravděpodobností přesáhne, je 

43 251 582 Kč. Jedná se tedy o velmi výhodný investiční projekt. Maximálně může 

NPV dosáhnout hodnoty 103 050 755 Kč, ale pravděpodobnost její dosažení je 

blízká 0.  

 Konečná hodnota NPV se bude na 95% pohybovat v rozmezí od 55 425 640 Kč do 

88 358 723 Kč.  

 
 Pravděpodobnost dosažení hodnoty NPV, která byla stanovena pomocí 

deterministického modelu je pouze 10,88%. 
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 Analýza citlivosti ukázala velmi významný vliv poptávky a prodejní ceny ocelového 

odlitku D na hodnotu NPV.  Rizikovými faktory jsou také faktor tempa růstu 

poptávky po odlitcích a diskontní sazba projektu. 

 
 

Simulace metodou Monte Carlo určitě představuje vhodný nástroj v analýze rizika 

investičních projektů, který významně zvyšuje kvalitu rozhodování za rizika. Jako hlavní 

přednost programu Crystal Ball, ve kterém byla simulace provedena, bych zmínil 

jednoduché a přehledné ovládání. Dále také možnost simulovat vzájemný vliv mezi 

jednotlivými rizikovým faktory a využití v případech, kdy se v čase mění hodnoty hned 

několika rizikových faktorů. Mezi nevýhody bych zařadil náročnost tvorby matematického 

modelu pro hodnocenou kriteriální veličinu, která je nezbytná pro analýzu Monte Carlo. 

Dále také riziko, které vystupuje při expertním stanovení minimální a maximální hodnoty 

rizikového faktoru v jeho pravděpodobnostním rozdělení. 
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