
C Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 

118 11 Praha 1 

MKCRXOOJ IX 19 

Telefon: 257 085 111 

Fax: 224 318 155 

E-mail: epodatelna(© mkcr.cz 

  

Váš dopis značky Naše značka 

MK 6333/2023 SST 

Vyřizuje V Praze dne: 25.1.2023 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění 

Vážená paní Čapková, 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 16. 1. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění obsahující následující 

dotaz: 

»l. Využíváte některé z finančních nástrojů a technik, které jsou uvedené v tabulce níže, ve 

Vaší organizaci? 

  

P.č. Nástroje a techniky Popis 
  

CCA je analytická technika, která se používá při řízení rizik pro lepší 

1. | Analýza příčin a následků (CCA) | porozumění poruchám pomocí vyhodnocování pravděpodobnosti 

selhání systémů se zaměřením jejich příčiny. 
  

Analýza nebezpečí a stanovení 

2. | kritických kontrolních bodů 
(HACCP)       HACCP analyzuje snížení rizika, kterého lze dosáhnout různými 

vrstvami ochrany. 
   



  

Simulace Monte Carlo 

Simulace Monte Carlo je počítačová matematická technika, která 

pomáhá kvantifikovat riziko spojené s kvantitativní analýzou a 

rozhodováním. Je typem simulace, která se při výpočtu výsledků opírá o 

opakovaný náhodný výběr vzorků a statistickou analýzu. 
  

Analýza dopadu na soukromí 

(PIA) /analýza dopadu na ochranu 

údajů (DPIA) 

Analýza PIA/DIA je proces pro hodnocení návrhů k identifikaci 

potenciálních důsledků na soukromí jednotlivce a osobní údaje. 
  

Analýza scénářů 
Analýza scénářů identifikuje možné budoucí scénáře pomocí 

představivosti, extrapolace ze současnosti nebo modelování. Riziko se 

pak bere v úvahu pro každý z těchto scénářů. 
  

Analýza typu motýlek 

Analýza typu motýlek je grafické zobrazení cest od příčin určité události 

k jejím následkům. Ukazuje prvky řízení rizika, jež modifikují 

pravděpodobnou možnost výskytu události, a prvky, které modifikují 

následky, jestliže událost nastala. 
  

Hodnota v riziku (VaR) 

VaR poskytuje indikátor velikosti možné ztráty v portfoliu finančních 

aktiv během specifického časového období v rámci dané konfidenční 

úrovně. 
  

Podmíněná hodnota v riziku 

(CVaR) 

CVaR je nástroj pro hodnocení finančních rizik, který se také nazývá 

kondiční nebo expected shortfall. Měří nejhorší očekávanou ztrátu v 

případě, že se vyskytne riziková událost. 
  

Bayesovská analýza 

Bayesovská analýza je metoda, která se zabývá hodnocením a revizí 

pravděpodobnosti určitého výsledku na základě nových poznatků nebo 

dat. Je založena na Bayesově větě, která popisuje, jak měníme naše 

původní pravděpodobnosti (tzv. a priori pravděpodobnosti) na základě 

nových informací (tzv. a posteriori pravděpodobnosti). 

    10.   Regresivní analýza   Regresivní analýza je metoda statistické analýzy, která se používá k 

vyhodnocení mezi jednou nebo více nezávislými proměnnými (tzv. 

příčinnými proměnnými nebo prediktory) a závislou proměnnou (tzv. 

důsledkem nebo cílem). 
  

2. Je ve Vaší organizaci upravena oblast řízení finančních rizik (vnitřní předpis, metodika 

apod.)? Pokud ano, bylo by možné daný materiál elektronicky poskytnout? “ 

K uvedenému dotazu uvádíme následující odpověď: 

Popsaný návodný seznam jednotlivých nástrojů či technik se z hlediska risk managementu 

využívá ve specifických případech: finančním rozhodování, úpravách či změnách v portfoliu 

aktiv či služeb apod. Ministerstvo kultury využívá různé metody a nástroje spojené s 

manažerským rozhodováním, a to zpravidla vždy k určitému úkolu, souboru aktivit, či v 

závislosti na reálné užitnosti zvolených metod. Více než popsané metody vztahující se k 

pravděpodobnosti výskytu a rozsahu rizika je využíváno dopadovych technik, vývojových či 

predikčních, nebo analýz přínosu a regrese. 

 



Po stránce řízení finančních rizik, vztaženo například na řízení úrokových a měnových sazeb 

apod., nedisponuje ministerstvo specifickým předpisem, jelikož v rámci zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kterým se určují 

jednotlivé ústřední orgány a upravuje jejich působnost, není touto oblastí dotčeno. Z hlediska 

řízení financí či operací s peněžními prostředky využívá ministerstvo široké spektrum předpisů 

či úprav (218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších 

předpisů, 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů, 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, atd.). 
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