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Abstrakt 

Diplomová práce vytváří návrh projektu na změnu nákupního procesu ve vybrané 

společnosti s využitím nástrojů a metodik projektového managementu. Na základě 

analýz podnikového prostředí a klíčových teoretických východisek z oblasti 

projektového řízení, přináší analyzované společnosti návrh plánu projektu, využitelného 

pro jeho případnou budoucí realizaci. 

Abstract  

Diploma thesis creates the project design for  

changes in the purchase process in the selected company together using the tools and 

methodologies of project management. Based on an analysis of the business 

environment and key theoretical background of project management, it brings in the 

draft plan project, usable for its future company‘s implementation. 
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ÚVOD 

Technologický vývoj a pokrok je bezpochyby hlavním tématem lidského snažení ve všech 

jeho disciplínách. Pro společnosti jakéhokoliv zaměření je velice důležité sledovat jakým 

směrem se ubírají trendy v jejich oboru. Pro dosažení konkurenceschopnosti a dlouhodobé 

udržitelnosti musejí tyto subjekty na oborové změny reagovat a přizpůsobit jim své procesy. 

Transformace vnitřních procesů za účelem integrace odlišných postupů do každodenní reality 

společnosti však představuje pro subjekty značnou výzvu. 

S vývojem internetu a internetových aplikací roste tlak na využívaní těchto technologií 

v obchodních vztazích. Jedním z nástrojů jsou i speciálně vyvinuté aplikace pro vedení online 

výběrových řízení, které nabízejí svým uživatelům mnoho výhod. Jednou z nesporných výhod 

je transparentnější průběh realizace výběrových řízení. Mezi další hlavní výhody patří 

potenciální snížení nákladů v podobě nižších cen nakupovaných komodit a v úspoře časové 

náročnosti přípravy, vedení a vyhodnocení probíhajících zakázek. 

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. si mnohé výhody elektronického vedení 

výběrových řízení uvědomuje, proto je snahou vedení společnosti provést v co nejkratším 

čase komplexní implementaci jednoho z nabízejících se řeší na trhu. Kompletní začlenění 

nového systému do procesů společnosti s sebou však nese dílčí problémy, kterým bude muset 

vedení společnosti čelit a vypořádat se s nimi. Jednou z možností, jak těmto výzvám čelit a 

celkovou změnu nákupního procesu systematicky řídit, je právě využití nástrojů a metod 

projektového řízení. 

Diplomová práce při svém zpracování využívá právě techniky a postupy projektového řízení 

za účelem realizace návrhu projektu změny nákupního procesu s integrací nového nákupního 

systému ve výše zmíněné společnosti. Z pohledu vedení společnosti lze návrh projektu vnímat 

jako podklad pro rozhodnutí, zda podobný projekt v budoucnu realizovat, či nikoliv. 

V případě odhodlání společnosti navrhovanou inovaci provést, bude mít její vedení 

k dispozici dostatečné množství informací o problematických místech projektu a také časové 

a nákladové náročnosti. Společnosti se tak zvyšuje pravděpodobnost úspěšného zavedení 

představené změny společně s dosažením hlavních cílů a záměrů. 

Struktura diplomové práce je rozdělena na dvě částí, část teoretickou a praktickou.  

Teoretický úsek práce pomocí metody literární rešerše rozebírá problematiku projektového 
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managementu. Jsou zde obsaženy informace týkající se postupů potřebných pro vytvoření 

návrhu projektu z hlediska projektového managementu. Čtenář je také seznámen se stručnou 

historií projektového řízení a jednotlivými fázemi projektu. Důraz je kladen především na 

představení dílčích analytických částí návrhu projektu – časová analýza, zdrojová a nákladová 

analýza a v neposlední řadě také řízení rizik projektu. 

Následující praktická část práce je rozdělena na dvě podkategorie. První kategorii představuje 

analytická část, která se věnuje stručnému popisu společnosti, pro kterou je vytvářen návrh 

projektu. V této části je také provedena externí a interní analýza společnosti za účelem 

odhalení jejích silných a slabých stránek, které mohou být relevantní při snaze realizovat 

navrhovaný projekt. Externí analýza poté slouží k identifikování rizik ohrožujících společnost 

a příležitostí, které se společnosti nabízejí. Vnější i vnitřní analýza je důležitá z hlediska 

pochopení posouzení situace společnosti. Její závěry podávají hlubší informace o možnostech 

vzhledem k realizaci projektu. 

Druhá kategorie je zastoupena samotným návrhem projektu. Práce zde v praxi využívá 

metody popsané v teoretické části práce. V logické posloupnosti jsou provedeny potřebné 

analýzy společně s jejich vyhodnocením. Návrhová část je zakončena ekonomickým 

zhodnocením projektu. Na závěr jsou uvedeny také přínosy plynoucí společnosti v případě 

realizace navrhovaného projektu. Návrh projektu obsahuje veškeré potřebné informace pro 

vedení společnosti, na základě, kterých je schopno se rozhodnout, zda projekt uskutečnit, či 

nikoliv.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZRPACOVÁNÍ 

1.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu projektu na změnu nákupního procesu ve 

společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. s využitím nástrojů projektového 

managementu. 

Dílčím cílem k dosažení hlavního cíle je postupná implementace elektronického systému pro 

vedení výběrových řízení a zajištění jeho kompletní integrace do nákupního procesu 

sledované společnosti. Hlavním důvodem pro realizaci projektu je snížení nákladů při řízení 

zakázek a zvýšení transparentnosti těchto procesů. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Pro vypracování práce byla použita metoda sběru dat, která byla rozdělena na dvě oblasti. 

V první oblasti se jednalo o sběr dat z vnitropodnikové dokumentace, v druhém případě byla 

data získána na základě řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky analyzované společnosti. 

Získané informace jsou logicky uspořádány a jsou na ně aplikovány postupy tvůrčího 

myšlení. V časti práce, která se věnuje popisu současného stavu společnosti Brněnské 

vodárny a kanalizace a.s. je využita metoda analýzy k rozložení problematiky na dílčí části, 

které jsou podrobeny dalšímu zkoumání. Jednotlivé části jsou poté sjednoceny za požití 

metody syntézy do souhrnné podoby.   

Diplomová práce při svém zpracování návrhu projektu aplikuje metody a nástroje 

projektového managementu podle doporučení mezinárodní asociace IPMA (International 

Project Management Association). Konkrétní postupy dle IPMA jsou blíže popsány 

v teoretické části práce.  

V závěru práce je pomocí metod ekonomické efektivnosti investic kalkulován předpokládaný 

finanční přínos realizace návrhu projektu pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následujících kapitolách budou vyjmenovány a popsány základní teoretické oblasti 

z prostředí projektového řízení, které je nutné identifikovat a pochopit za účelem hlubšího 

proniknutí do dané problematiky. 

2.1 Historie řízení projektů 

Za počátek projektového řízení lze považovat realizace monumentálních staveb v lidské 

historii, kdy bylo zapotřebí koordinovat obrovské množství lidských sil a materiálních zdrojů. 

Zajímavostí je, že do dnešních dnů se nám z této éry nedochovalo mnoho záznamů o 

technikách řízení projektů o takových rozměrech, jako byla stavba egyptských pyramid, či 

výstavba Velké čínské zdi (Fiala, 2004). 

Novodobější historie řízení projektů se datuje do období kolem roku 1900, tehdy vzniká 

pomůcka pro plánování a řízení projektu známá jako Ganttův diagram. Její autor, Henry 

Gantt ji sestrojil jako součást projektu stavby lodí (Fiala, 2004). 

Výrazný skok kupředu zaznamenalo projektové řízení v 50. a 60. letech 20. století, tedy 

v období po druhé světové válce a začátku kosmických projektů. V této době vznikala řada 

metod, které se dodnes v projektovém řízení používají, jsou jimi například metody CPM, 

PDM a PERT (Fiala, 2004). 

V 70. a 80. letech docházelo k dalšímu vývoji metod a technik řízení projektů, které se 

neustále rozšiřovalo do mnoha různých oblastí lidského snažení. Později, v 90. letech dochází 

k zajímavé změně vnímání projektů. Tato změna souvisí se zaváděním flexibilnějších a 

štíhlejších podniků. Jedná se o metodu řízení podniku z pohledu jednotlivých projektů – 

projektové řízení (Fiala, 2004). 

Podstata řízení projektů zůstává neměnná, ať už se jednalo o stavbu Velké čínské zdi či o 

vyslání prvního člověka na měsíc nebo snad o vedení moderní společnosti. Nástroje a 

techniky projektového řízení poskytují možnosti pro plánování, řízení a sledování projektů při 

optimálním využití zdrojů a dosažení stanovených cílů (Fiala, 2004). 
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2.2 Projekt 

„Projekt je výsledkem materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, 

navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo 

zadavatele“ (Fiala, 2004, s. 12). 

Fiala doplňuje, že projekt je dále aktivita, která je omezená časem, je neopakovatelná, tedy 

realizovaná pouze jedenkrát. 

Doležal charakterizuje proces v širší rovině jako změnu, konkrétněji jako jedinečný proces 

změny z počátečního do koncového stavu, který své omezení nachází jak v čase, tak i zdrojích 

(Doležal, 2012). 

2.2.1 Zainteresované strany projektu 

Za zainteresovanou stranu projektu lze označit osobu nebo organizaci, kterou výsledek 

projektu ovlivní ať už negativně, nebo pozitivně. Dále se jedná o takové osoby/organizace, 

které jsou do projektu přímo zapojeny a mohou tak ovlivnit jeho výstupy (Doležal, 2012). 

Z hlediska úspěchu projektu je vhodně zainteresované strany projektu řídit, toho lze 

dosáhnout vytvořením komunikační sítě mezi jednotlivými účastníky projektu. Komunikační 

síť je vhodné vytvořit jak na formální, tak i neformální úrovni a měla by být nastavená 

vnitřní, stejně tak i vnější síť (Lester, 2013). 

Podle Fialy se za nejdůležitější subjekty v projektu považují následující: 

▪ Projektová organizace – zaměstnanci této organizace jsou do práce na projektu 

zapojeni přímo. 

▪ Ředitel projektů – subjekt odpovědný za strategii a řízení všech projektů v rámci 

organizace. 

▪ Projektový manažer – odpovídá za projekt na operativní a taktické úrovni. 

▪ Členové projektového týmu – zaměstnanci podílející se na běžných pracovních 

činnostech v rámci projektu. 

▪ Zákazník – subjekt, může se jednat o jedince nebo o organizace, které jsou směřovány 

výstupy projektu. 

▪ Investor – subjekt působící přímo v organizaci nebo mimo ní, který poskytuje finanční 

zdroje pro projekt (Fiala, 2004). 
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2.2.2 Cíle projektu 

Cílem každého projektu je dodání předem stanovených výstupů s jasnými parametry. Výstupy 

by měl projekt vygenerovat v rámci odsouhlaseného časového rámce a s využitím zdrojů, 

které byly na daný projekt určeny (Doležal, 2012).  

Často je pro správné nastavení cílů projektu využíváno tzv. metody SMART. Jedná se o 

akronym popisující zásady, podle kterých by měl být zformulován cíl projektu. 

SMART: 

S (Specific) – Cíl projektu by měl být konkrétní a jasně definovaný. Měl by obsahovat jasnou 

změnu od původního stavu. 

M (Measurable) – Měřitelnost cíle je dalším důležitým faktorem při jeho sestavování. Cíl by 

mělo být možné opakovaně měřit, a to za použití stejných metod. 

A (Assignable) – Musí být uvedeno, kdo rozhoduje o vyhovujícím či nevyhovujícím stavu 

cíle projektu. 

R (Realistic) – Za použití dostupných zdrojů projektu musí být nastavený cíl realisticky 

dosažitelný. 

T (Timed) – Časový rámec projektu umožňuje po jeho opravdovém dokončení porovnání 

reality s plánem. Je tedy velice důležité mít projekt a jeho výstup časově ohraničený 

(Doskočil, 2013). 

2.2.3 Logická rámcová matice 

Logický rámec lze obecně chápat jako podpůrný nástroj ke stanovení cílů projektu a jejich 

dosahování. Používá se v rámci metodiky Logical frame approach, která se zabývá 

problematikou přípravy, návrhu a vyhodnocení projektu (Doležal, 2012). 

Autoři dokumentu logického rámce popisují elementární rozdělení manažerské zodpovědnosti 

za výsledky v projektu následovně: 

▪ Vstupy – jedná se o činnosti, které provádíme v rámci projektu a o zdroje, které jsou 

při tom spotřebovávány. 
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▪ Výstupy – zde se mluví o výsledcích činností projektového týmu, o produktech, 

věcech a službách, které jsou předány vlastníkovi projektu. 

▪ Cíl – jde o důvod naší investice do výstupů; odpovídá na otázku proč projekt 

realizujeme (Doležal, 2012).   

2.2.4 Projektový trojimperativ 

Doležal uvádí, že v problematice projektů a projektového řízení se zachází se třemi 

nejdůležitějšími pojmy, které ovlivňují každý realizovaný projekt – výsledky (cíle), čas a 

zdroje. Jedná se tak o tzv. trojimperativ projektu, ve kterém je žádoucí vyváženost všech tří 

zmíněných prvků (Doležal, 2012). 

 

Obr. 1Projektový trojimperativ  (Zdroj: https://manazer-projektu.cz/) 

U teorie projektového trojimperativu je důležité vnímat provázanost všech tří prvků, které 

v sobě obsahuje. Pokud je vznesen požadavek na upravení jednoho z prvků a zároveň se 

nesmí změnit druhý prvek, změna třetího je nevyhnutelná. Například pokud přijde požadavek 

na zkrácení časového rámce projektu, je pak nutné udělat rozhodnutí, zda tato změna ovlivní 

kvalitu výsledku (cíle) projektu nebo se promítne ve zvýšených nákladech (více pracovníků, 

více přesčasů). Často se pak volí kompromis mezi oběma extrémními možnostmi (Doležal, 

2012). 

2.2.5 Fáze projektu 

Jak bylo již v předchozím textu zmíněno, časové hledisko projektu je velmi významným 

faktorem ovlivňujícím projekt jako celek. Z tohoto tvrzení vyplývá i nevyhnutelné rozdělení 

projektu na jednotlivé fáze, které při spojení vytváří životní cyklus projektu (Doležal, 

2012). 
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Obecně lze projekt rozdělit na následující 3 fáze (Doležal, 2012): 

▪ předprojektová fáze 

▪ projektová fáze 

▪ poprojektová fáze 

Předprojektová fáze 

Posláním předprojektová fáze projektu je průzkum oblasti projektu. Jedná se o zjištění, zda je 

vhodné daný projekt uskutečňovat a pokud ano, tak zda je tento projekt uskutečnitelný. 

Nezřídka se jako součást této fáze uvádí i prvotní myšlenka na uskutečnění projektu, ještě 

před samotnou analýzou vhodnosti a proveditelnosti (Kerzner, 2013). 

Součástí této fáze bývají často dva dokumenty, jsou jimi: 

▪ Studie příležitosti – jedná se o studii, které odpovídá na otázku, zda je vhodná 

příležitost na realizování projektu a zda je vůbec vhodné jej realizovat. 

▪ Studie proveditelnosti – pokud se na základě předchozí studie společnost rozhodne 

pro realizaci projektu, je v rámci studie proveditelnosti rozhodnuto o nejvhodnější 

cestě projektem, o jeho obsahu, časovém rámci a nákladech (Doležal, 2012). 

Projektová fáze 

Projektová fáze v sobě obsahuje několik větších a důležitých celků, které ji tvoří. Průběh 

projektové fáze začíná zahájením projektu, který by měl působit jako samostatný proces, to 

souvisí s mírou důležitosti, která je na tuto fázi kladena. Zahájení projektu musí obsahovat 

několik náležitostí od upřesnění dříve stanoveného cíle a výstupů projektu, až po základní 

personální obsazení a kompetence účastníků projektu. Zmíněné náležitosti v sobě může 

obsahovat dokument zakládací listina. Dále, pokud již nebylo učiněno dříve, je v tento 

okamžik vhodné zpracovat logický rámec projektu (Doležal, 2012). 

Další dílčí „podfází“ projektové fáze je příprava projektu, někdy označována jako plánování 

projektu.  V této chvíli je schválený cíl projektu a jeho personální obsazení. Nyní je na 

projektovém týmu a by vytvořil plán řízení projektu a jeho časový harmonogram 

s popsanými činnostmi. Harmonogram, po jeho schválení, působí jako tzv. baseline, tedy 

jako směrodatný plán projektu (Doležal, 2012). 
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Samotná realizace projektu je třetím dílčím krokem projektové fáze projektu. Doležal uvádí, 

že vhodným způsobem, jak odstartovat realizaci projektu je uspořádání tzv. kick-off 

meetingu, na kterém se sejdou jednotlivé zainteresované strany projektu, zrekapituluje se 

například plán řízení projektu či jeho harmonogram. Někdy je tato událost vnímána pouze 

jako společenská, případně mediální. Důležitou součástí je v tomto kroku neustálé sledování 

průběhu projektu, zjišťování odchylek od nastaveného plánu a případná korekce základního 

plánu (baseline) projektu (Doležal, 2012). 

Po více či méně úspěšné realizaci projektu by mělo nastat i jeho ukončení. V některých 

případech se po různých připomínkách a výtkách k výstupu projektu tato fáze zanedbá a 

vyšumí. Tomuto jevu by se měl zhotovitel projektu aktivně bránit, není totiž žádoucí. V této 

fázi tedy dochází k předání výstupů projektu (fyzickému i protokolárnímu) jeho zákazníku. 

Projektový tým hodnotí projekt v závěrečné zprávě, uvádí zkušenosti, které v rámci projektu 

získal a přidává doporučení pro další realizované projekty. Po vyhodnocení projektu dochází 

k ukončení všech procesů s ním spojených (Doležal, 2012) 

Poprojektová fáze 

Tato fáze je z hlediska činností, které jsou v ní prováděny spíše analytická. Součástí 

poprojektové fáze je vyhodnocení, ohlédnutí se za projektem, analýza dobrých i špatných 

zkušeností z projektu. Hodnotí se jak tým a jeho součinnosti, tak i například kooperace 

s dodavateli. V případě, že se v průběhu projektu objevilo více potíží s jedním dodavatelem, 

může taková situace vést i k přerušení spolupráce s tímto dodavatelem (Doležal, 2012) 

V některých případech se můžou výsledky projektu dostavit až s větším časovým odstupem, 

na tuto skutečnost je třeba myslet a pověřit člověka, který bude mít na starosti sestavení 

vyhodnocovacího týmu. I v případě odloženého výstupu projektu je nezbytně nutné provést 

jeho vyhodnocení (Doležal, 2012). 

2.3 Řízení rizik 

„Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících i 

budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů a 

naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů“ (Smejkal, 2013, s. 116). 
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2.3.1 Řízení rizik v projektu 

Rizika v různých formách jsou součástí projektu po celou dobu jeho života. Je tedy nezbytné 

na ně být připraven a počítat s jejich výskytem. Prvotní zkoumání rizik se provádí již 

v předprojektové fázi projektu v rámci studie příležitosti, dále jsou rizika pro realizaci 

projektu obsažena i ve studii proveditelnosti. Problematiku rizika pro projekt lze pozorovat i 

v dalších nástrojích předprojektová přípravy, jako je analýza SWOT či logický rámec 

(Lacko, 2012). 

Celková analýza rizik projektu je poté realizována při úvodu projektového řešení. Předchází jí 

však zpracování podrobného plánu projektu a výběrové řízení dodavatelů pro projekt. Je tak 

zajištěn komplexní přístup k řízení rizik ve všech činnostech prvotního stádia projektu 

(Lacko, 2012). 

Ve fázi zavádění projektu jsou rizika sledována v rámci jeho operativního řízení a je na ně 

kladen velký důraz. Dále analýza rizik, která je součástí poprojektového vyhodnocení 

významně ovlivňuje případný úspěch budoucích projektů a jejich přípravy (Lacko, 2012). 

Lacko dále popisuje dva obecné přístupy k řízení rizik: 

▪ Odpovídat na rozpoznané nebezpečí okamžitě, tedy posoudit ho a hledat na něj ideální 

řešení v momentě, kdy se objeví. 

▪ Odhalit všechny signifikantní hrozby a postupně je posoudit, dále pro posouzené 

případy hledat nejlepší možná řešení. 

2.3.2 Identifikace rizik 

Jedná se o snahu odhalit hrozby, které představuji nebezpečí pro projekt a co možná nejlépe 

tyto hrozby popsat. Ve skutečnosti nelze odhalit a popsat veškerá nebezpečí projektu. Tato 

fáze se zabývá odhalením těch nejvýznamnějších rizik pro úspěšné realizování projektu. 

Identifikace hrozeb probíhá nejčastěji formou brainstormingu, kde projektový tým 

přezkoumává oblasti projektu a snaží se odhalit nebezpečná místa. Pomocným nástrojem zde 

může být i tzv. checklist. Jedná se o seznam hrozeb, které byly odhaleny v rámci minulých 

projektů. Projektový tým tak může snáze posoudit rizika z oblastí, kterých se týká i současný 

projekt (Korecký, 2011). 
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2.3.3 Analýza rizik 

Analýza rizik se věnuje hodnocení hrozeb popsaných v předchozím kroku, tedy identifikace 

rizik. Zde se projektový tým snaží určit pravděpodobnost výskytu každého jevu na seznamu a 

výši jeho potenciálního dopadu na projekt – kolik by případná hrozba mohla stát peněz. 

V případě, že nemáme dostatek informací, lze využít technik expertních odhadů. Značnou 

pomocí jsou zde různé statistické přehledy tabulky, které nám pomáhají přesněji určit 

pravděpodobnost výskytu určitého jevu (Lacko, 2012).  

Lacko rozděluje dva typy analýzy rizik: 

▪ kvantitativní – pravděpodobnost i hodnota dopadu (ztráty) je vyjádřena číselnou 

hodnotou; 

▪ kvalitativní – pro vyjádření míry rizika a jeho dopadu zde používáme slovního 

vyjádření (vysoká pravděpodobnost, malý dopad atd.), do této kategorie spadají i 

bodovací stupnice, které vyjadřují dopad rizika a jeho pravděpodobnost pomocí 

bodového skóre (Korecký, 2011). 

2.3.4 Hodnota rizika 

Každé riziko má určitou hodnotu, hodnota rizika je rovna součinu pravděpodobnosti jeho 

výskytu a výše předpokládaného dopadu. 

Rovnice pro výpočet hodnoty rizika je tedy následující: 

HR=P*D 

kde HR je výsledná hodnota daného rizika (jednotkou hodnoty rizika je měna) 

 P je pravděpodobnost uskutečnění rizika (nabývá hodnoty z intervalu 0-1) 

 D je výše předpokládaného dopadu rizika (vyjádřeno opět měnou) 

(Lacko, 2012) 

2.3.5 Metoda RIPRAN 

O metodě RIPRAN  

„Metoda RIPRAN vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci 

výzkumného záměru na VUT v Brně v roce 2000, kdy se autor B. Lacko snažil analyzovat 
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rizika při vývoji automatizačních systémů v rámci výzkumných projektů pracoviště. Praxe 

ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého 

spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik, než jsou 

projektová rizika“ (ripran.cz). 

 Metoda RIPRAN nám tedy pomáhá sestavit analýzu rizik v projektu. Tato metoda je určená 

pro zkušenější projektové týmy, které mají zkušenosti a podklady z minulých projektů 

podobného charakteru.  

Metoda RIPRAN se skládá z následujících fází:  

1) Identifikace rizika  

2) Kvantifikace rizika  

3) Odezva na riziko  

4) Celkové zhodnocení rizika  

Tyto jednotlivé fáze jsou koncipovány jako procesy, které na sebe navzájem navazují.  

1) Identifikace rizika  

V první fázi metody RIPRAN se sestaví samotný seznam možných rizik v našem projektu. 

Většinou se tento seznam sestavuje ve formě tabulky pro lepší přehlednost. Posoudí se hrozba 

a následné důsledky této hrozby. První krok je zobrazen v tabulce níže: 

Tab. 1 První krok metody RIPRAN (Zdroj: převzato z Doležal, 2012, s. 90) 

Pořadové číslo rizika Hrozba Scénář 

1. Propuknutí chřipkové epidemie na 

pracovišti 

Projekt se zdrží o 2 týdny 

2. … … 

2) Kvantifikace rizika  

V další fázi musíme předchozí tabulku rozšířit o dva další sloupce, kde do prvního přidaného 

sloupce udáme pravděpodobnost výskytu rizika a do druhého hodnotu rizika, jejíž výpočet je 

uveden výše. Níže je zobrazen druhý krok této metody: 

Tab. 2 Druhý krok metody RIPRAN (Zdroj: převzato z Doležal, 2012, s. 91) 

Pořadové 

číslo rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 
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1. Propuknutí 

chřipkové 
epidemie na 

pracovišti 

Projekt se zdrží 

o 2 týdny 

40 % Pokuta za 

zdržení 
projektu 

100 000 Kč 

40 000 Kč 

2.      

3) Odezva na riziko  

Nyní už nám nic nebrání sestavit opatření proti tomuto riziku a eliminovat nebo alespoň snížit 

na přijatelnou úroveň. Ukázka řešení je v tabulce níže: 

Tab. 3 Třetí krok metody RIPRAN (Zdroj: převzato z Doležal, 2012, s. 93) 

Pořadové číslo 

rizika 

Návrh na opatření • Předpokládané 

náklady 

• Termín realizace 

opatření 

• Osobní odpovědnost 

 

Nová hodnota sníženého 

rizika 

1. Očkování proti 

chřipce 
• 15 000 Kč za jednu 

vakcínu 

• Očkování před 

obdobím chřipky 

• Projektový manažer 

Riziko nákazy je téměř 

nulové. V případě 

výjimečného onemocnění 

dojde k nahrazení přesčasy. 

Nulová hodnota rizika. 

2.    

4) Celkové zhodnocení rizika  

V poslední fázi se posoudí celková hodnota rizik na projekt a rozhodne se, zda se projekt 

uskuteční nebo se předá na přepracování. Některé projekty mohou být v této fázi i ukončeny, 

pokud je hodnota rizik v projektu extrémně vysoká. 

2.4 WBS (Work Breakdown Structure) 

„Hierarchická struktura prací (WBS) je výsledkově orientovaným seskupením projektových 

prací, které definují celkový rozsah projektu (Schwalbe, 2011, s.191).“ 

Cílem WBS je pomocí „stromové“ struktury dekomponovat činnosti projektu do takových 

podrobností, aby bylo možné ke každému kroku přiřadit odpovídající pracnost, odpovědnost a 

časový horizont. Rozklad činností je ve většině případů realizován dle filosofie TOP – 

DOWN, tedy odshora – dolů. Postupuje se tak systematicky, od hlavních výstupů nejvyšší 

úrovně až po výstupy nižších úrovní WBS (Doležal, 2012). 

Kroky v nejnižších úrovních struktury WBS představují opravdu realizované činnosti 

projektu. Aktivity ve vyšších patrech, které jsou nadřazené těm v nižších úrovních představují 

pouze obecnější pojmenování a shrnutí dílčích činností (Doležal, 2012). 
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2.5 Časová analýza projektu  

Časová analýza je velmi důležitou analýzou pro projekt. Poskytuje informace o době trvání 

jednotlivých činností projektu a jejich další charakteristiky. Existují tři hlavní metody 

časového plánování. Jde o úsečkové grafy, milníky a síťovou analýzu. Jednotlivé metody 

budou popsány v následujících odstavcích (Rosenau, 2010).  

2.5.1 Úsečkové grafy  

Úsečkové grafy, známější jako Ganttovy diagramy podle H. L. Gantta, provozního inženýra, 

který je zavedl během I. světové války. Jde o velmi jednoduchou metodu, kdy každá činnost 

je v grafu značena obdélníkem, jehož délka je určena dobou trvání této činnosti. Zobrazuje 

začátek a konec činnosti. Nevýhodou této metody je, že nelze nijak z grafu vyčíst závislost 

jednotlivých činnosti na sobě (Rosenau, 2010). 

 

Obr. 2 Ukázka Ganttova diagramu z prostředí MS Project 2010 (Zdroj: www.ukashturka.com) 

2.5.2 Milníky  

Milníky projektu značí v časovém plánu klíčové události projektu. Jde například o termíny 

ukončení fází projektu. Nejedná se tedy o termín ukončení každé činnosti projektu, ale jde jen 

o ty nejdůležitější. Nevýhodou této metody je, že nezobrazuje délku trvání činnosti či fáze 

projektu (Rosenau, 2010). 

2.6 Zdrojová analýza projektu  

Pro realizaci činností je potřeba zdrojů projektu. Zdroje mohou být hmotné či nehmotné. Za 

nejdůležitější zdroje projektu jsou považováni pracovníci, materiál, finanční zdroje. V 

http://www.ukashturka.com/
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konkrétním čase projektu lze využít jen omezené množství těchto zdrojů, toto platí nejvíce u 

lidských zdrojů. Proto je velmi důležité řízení zdrojů projektu (Fiala, 2004).  

Analýza zdrojů projektu obsahuje jednotlivé kroky. Nejprve dojde k sestavení harmonogramu 

jednotlivých činností projektu, kde se vychází z časové analýzy projektu, dále přiřazení zdrojů 

k činnostem projektu, poté následuje metoda vyrovnání zdrojů nebo metoda rozvržení zdrojů 

(Doležal, 2012).  

2.6.1 Vyrovnání zdrojů  

Tato metoda se snaží navrhnout takové řešení z hlediska činností projektu, aby byly nároky na 

zdroje co nejlépe vyrovnány. Nemělo by zároveň dojít k prodloužení termínu ukončení 

projektu (Doležal, 2012).  

2.6.2 Rozvržení zdrojů  

Cílem je vytvořit takové řešení, ve kterém nebude překročeno limitující množství zdrojů. Jde 

o metodu časového řešení síťového grafu. Hledá se minimální doba realizace při nepřekročení 

kapacit zdrojů (Doležal, 2012).  

2.6.3 Sestavení histogramu  

Při sestavení histogramu se vychází z harmonogramu projektu. Sestavení je následující, 

postupně se berou jednotlivé časové úseky projektu a dochází ke kumulovanému součtu 

nároků činností na analyzovaný zdroj, který v tomto úseku právě probíhá. Dále pak dochází k 

vyrovnání zdrojů (Doležal, 2012). 

2.7 Ukončení projektu 

Konečnou fází každého projektu je jeho ukončení tzv. close - out projektu. Tato etapa skýtá 

možnost retrospektivního ohlédnutí za projektem, analyzuje se zde průběh projektu a dochází 

i k vyhodnocení toho, co se v projektu povedlo a co nikoliv (Yadav, 2014). 

Účelem uzavírajícího procesu projektu jsou následující body: 

▪ „Ukončení všech běžných procesů projektového managementu. 

▪ Předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem a 

zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu. 
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▪ Uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a provedení 

závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu. 

▪ Ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu. 

▪ Vypořádání všech účetních agend. 

▪ Zpracování zkušeností dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících dokumentů, 

a to z pohledu metodologií a kvality vlastního projektového managementu. 

▪ Archivace dokumentace projektu (Svozilová, 2011, s. 253).“ 

„Znalosti a zkušenosti z řízení projektů jsou součástí podnikového know-how a jsou součástí 

konkurenční výhody jejího nositele. Jako takové mají být udržovány, pěstovány a jejich 

zpracování by mělo být plně podporováno ze strany nadřízeného managementu (Svozilová, 

2011, s. 257).“  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce je pozornost věnována popisu základních údajů o společnosti Brněnské 

vodárny a kanalizace a.s. Součástí popisu bude zejména vysvětlení hlavních činností 

sledované společnosti, její organizační a majetkové struktuře a krátké představení 

historického vývoje. V další části bude společnost BVK a.s. analyzována pomocí vnitřních i 

vnějších analýz, na základě, kterých bude na konci této kapitoly sestavena syntéza v podobě 

SWOT matice. 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Mezi hlavní činnosti akciové společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. patří 

provozování, udržování a správa vodovodní a kanalizační sítě na území města Brna a jeho 

přilehlého okolí. S touto činností souvisí i provozování a správa mnoha vodárenských objektů 

a čističek odpadních vod pro město Brno a okolní obce. Mezi další oblasti, ve kterých 

společnost BVK a.s. působí lze označit projektovou činnost ve výstavbě, provozování a 

opravy silničních vozidel a mnoho dalšího. 

Příjmy společnosti jsou tvořeny především poplatky za zásobování obyvatel a ostatních 

subjektů pitnou vodou (vodné) a za odvádění a čištění odpadních vod (stočné). Náklady 

společnosti BVK a.s. představují zejména nákup surové vody od státu, provozování 

vodovodní a kanalizační sítě včetně všech objektů a poplatky statutárnímu městu Brnu za 

pronájem vodovodní a kanalizační sítě. 

Obchodní jméno: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

Sídlo:   Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

IČ:   463 472 75 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: vodoinstalatérství, projektová činnost ve výstavbě, úřední ověřování 

   měřidel, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

   živnostenského zákona a další. 

Základní kapitál: 492 471 000 Kč 
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3.2 Historie společnosti 

Datum vzniku společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. tak, jak je známe dnes je 

uváděno 1. května roku 1992. Avšak historie vodárenské společnosti ve městě Brně je 

mnohem starší a datuje se až do začátku 15. století. Tehdy udělil král Václav IV. městu Brno 

právo odvádět surovou vodu z řeky Svratky. 

Vodárenská společnost se postupně rozšiřovala spolu s městem Brnem. Sdílela s ním i 

všechny svízele. Byla několikrát vypálena a nejhůře byla poškozena při nájezdu Švédů, kteří 

ji při svém odchodu zcela zdevastovali. 

Okolo roku 1853 byla provedena značná modernizace celé vodovodní sítě, která tak byla 

schopna dodávat do městských kašen 20 000 věder říční vody denně. Nicméně ani tato 

modernizace nemohla nasytit hlad po vodě ve stále se rozšiřujícím městě. A proto byla v roce 

1869 vybrána nabídka na stavbu úpravny vody v Pisárkách. Zakázku dostal anglický stavitel 

Thomas Docwry. Úpravna vody byla dokončena roku 1872. S výstavou úpravny vody 

v Pisárkách došlo i ke značnému rozšíření vodovodní sítě v Brně. Jen mezi lety 1870 až 1874 

byla síť rozšířena o 1 800 metrů potrubí. Právě k roku dokončení nové úpravny vody se datuje 

vznik předchůdce dnešní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace (www.bvk.cz). 

Historie řízení vodovodů a kanalizací města Brna: 

1872 - 1902 Brněnská vodovodní akciová společnost 

1902 - 1949 Městské vodárny v Brně 

1950 - 1952 Krajská vodohospodářská služba 

1953 - 1958 Zásobování vodou a kanalizace 

1958 - 1960 Krajská správa zásobování 

1960 - 1976 Vodohospodářská správa města Brna 

1977 - 1989 Jihomoravské vodovody a kanalizace, odštěpný závod Brno - město 

1990 - 1992 Brněnské vodárny a kanalizace, státní podnik 

1992           Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (www.bvk.cz) 

3.3 Strategická analýza společnosti 

V této části práce bude provedena již zmíněná analýza společnosti z pohledu externího i 

interního. Externí analýza bude realizována pomocí metody PESTLE, která se soustředí na 
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důležité faktory z okolí společnosti. Dále bude použita Porterova analýza pěti sil, která se 

zaměřuje na užší okolí podniku a jeho produkty. 

Interní analýzu zastřeší v práci metoda modelu 7S, která se věnuje popisu a analýze 

vnitropodnikových faktorů ovlivňujících fungování a výstup sledované společnosti. 

Zmíněné metody analýz budou posléze pomocí syntézy sjednoceny do přehledné SWOT 

matice. Veškeré její závěry jsou vyhodnocovány s ohledem na hlavní cíl diplomové práce. 

3.3.1 PESTLE analýza 

Politické faktory 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost BVK a.s. je akciovou společností, jejímž majoritním 

akcionářem je statutární město Brno. Kromě politické situace na vládní úrovni mají tak na 

společnost největší dopad změny na úrovni komunální politiky. Tyto změny ve složení 

politické garnitury tak přímo ovlivňují orgány společnosti, konkrétně pak její představenstvo. 

Tato skutečnost může pro společnost znamenat jak pozitivní, tak i negativní závěry. Zde bude 

záležet na předchozí situaci a na schopnostech nově jmenovaných funkcionářů. Společnost 

musí být připravena tyto výkyvy akceptovat a pomocí strategického řízení na ně případně 

reagovat. 

Ekonomické faktory 

V posledních letech se ekonomická situace v České republice vyvíjí pozitivním směrem. 

Úroveň nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje na rekordně nízké úrovni, růst zaznamenala 

jak výše minimální mzdy, tak i průměrné mzdy. To vše při zachování nízké úrovně inflace, 

která se v České republice nyní pohybuje okolo 2,7 %. 

Zmíněná situace samozřejmě znamená vyšší životní úroveň obyvatelstva a tím vyšší tendenci 

utrácet. To pro společnosti na českém trhu představuje zajímavou příležitost. Konkrétně pro 

společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. je touto příležitostí vyšší spotřeba vody, jejíž 

prodej je hlavním zdrojem příjmů společnosti. K navýšení spotřeby vody dochází jak u 

běžných spotřebitelů (domácností), tak i u velkých spotřebitelů (firem), kteří díky ekonomické 

expanzi posilují a zvyšují své kapacity. 

V tuto chvíli je třeba zmínit, že společnost BVK a.s. spadá do kategorie tzv. přirozeného 

monopolu, a to z titulu jediného provozovatele vodovodní a kanalizační sítě na území města 
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Brna a přilehlého okolí. Výše vodného a stočného, tedy hlavních příjmů společnosti, je 

určována na základě úrovně jejích prokazatelných nákladů. Hodnota vodného a stočného je 

dále schvalována na zasedáních rady města. Další mechanismus, který lze využít pro regulaci 

sledované společnosti ovládá stát. Jedná se o cenu surové vody, která je konkrétně pro město 

Brno získávána z podzemních vrtů v Březové nad Svitavou a jako povrchová voda z Vírské 

nádrže. Nákup této surové vody společně s její úpravou představuje největší nákladovou 

položku společnosti. Lze jí tak považovat za nejsilnější regulační nástroj BVK a.s. jakožto 

přirozeného monopolisty. 

Sociální faktory 

Sociálním faktorem, který bezesporu přímo dopadá na fungování společnosti BVK a.s. je stále 

více se medializující problematika nedostatku vody v přírodě, která v extrémních případech 

přerůstá až do stavu sucha. To má za následek celkovou změnu chování společnosti 

v souvislosti se spotřebou vody, její ochrany a zamezení jejího plýtvání. Tyto faktory mohou 

na sledovanou společnost dopadnout velice negativně z pohledu nižších tržeb a tím i nižší 

hodnoty zisku. 

Technologické faktory 

Pokud jde o technologické faktory, které ovlivňují společnost BVK a.s., lze tyto faktory 

rozdělit do dvou oblastí: 

▪ Technologicky vyspělejší zařízení na spotřebu vody 

▪ Efektivnější technologie při výrobě a distribuci vody 

První skupinu zařízení využívají zákazníci Brněnských vodáren a kanalizací a.s., tedy 

domácnosti a firmy. Pro společnost představují určitým způsobem riziko. To souvisí s již 

zmíněným trendem snižování spotřeby vody. Tímto směrem jsou ovlivněny i nové 

technologie, které ke svému provozu využívají vodu. Nyní je kladen velký důraz na to, aby 

tato zařízení spotřebovávala co nejméně vody je možné. Opět je tak ohrožena schopnost 

společnosti vytvářet vyšší hodnoty tržeb. 

Druhou skupinou jsou pak zařízení, která může ve svém provozu využívat společnost BVK 

a.s. Může se jednat například o technologie efektivnějšího jímání podzemní vody nebo, a to je 

pro provozovatele vodovodních sítí velice důležité, o postupy a technologie k nízko 

ztrátovému rozvodu vody v provozované síti. Ztrátovost vody při její distribuci, je podstatný 
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faktor, který opět výrazně dopadá na ekonomické ukazatele společnosti. Nové technologie 

mohou z tohoto pohledu společnosti BVK a.s. pomoci k vyrovnání vlivu šetrnějších 

technologií na straně spotřebitelů. 

Legislativní faktory 

Mezi základní legislativní normy, které ovlivňují činnost společnosti BVK a.s. patří 

ustanovení o obchodních korporacích, dále pak předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a také například zákon upravující podmínky zadávání veřejných zakázek. 

Následuje výčet výše zmíněných zákonů: 

Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek 

Mimo výše zmíněných právních předpisů dopadají na společnost také náležitosti vyplývající 

z norem, které upravují její hlavní činnosti – úpravu a distribuci vody a čištění odpadních vod. 

Zde se jedná například o již zmíněnou sazbu za jímání podzemní vody, kterou musí BVK a.s. 

platit státu jakožto vlastníku přírodního zdroje.  Další právní nařízení z této kategorie 

upravuje samotné provozování vodovodní a kanalizační sítě. 

Konkrétně se jedná o následující zákony: 

Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Je více než jasné, že jakékoliv změny ve zmíněných zákonech představují přímé dopady na 

společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Změny a nařízení mohou ovlivnit společnost 

na více místech jejího působení. Mohou znamenat jak zvýšení cen vstupů, tedy surové vody, 

tak i zvýšení nákladů v oblasti úpravy vody pro její distribuci nebo v jejím čištění na konci 

procesu při vypouštění zpět do přírody. 
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Ekologické faktory 

V současné době je ekologie jedním z největších témat společnosti vůbec. Tím je samozřejmě 

ovlivněno i chování společností. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. nejsou výjimkou a ve své 

činnosti dbají n řádné nakládání s obaly a odpady a za jejich ekologickou likvidaci. 

Ekologické chování společnosti upravují následující právní předpisy: 

Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a změně některých dalších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 

Zákon č. 305/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon)  

Kromě obecných předpisů o ochraně životního prostředí a zdraví a bezpečnosti při práci je 

téma ekologie pro společnost stěžejní v oblasti čištění odpadních vod a nakládání s kalem. 

Zmíněné téma je podrobněji rozpracováno v předchozí kapitole „Legislativní faktory“. 

3.3.2 Analýza oborového prostředí – Porterova analýza 

Vyjednávací síla odběratelů 

Vzhledem k monopolnímu postavení společnosti je vyjednávací síla odběratelů velice nízká. 

Částečnou vyjednávací silou disponují velcí odběratelé, se kterými se jedná o individuálních 

podmínkách odběru vody. Jedná se zpravidla o velké zpracovatelské závody či výrobní 

společnosti. V případě Brněnských vodáren a kanalizací a.s. zastupuje vyjednávací sílu 

odběratelů zastupitelstvo města, které jedná s vedením společnosti o výši vodného a stočného 

na následující rok. Tato cena je poté pro většinu odběratelů závazná a nelze o ní vyjednávat. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Ve vztahu ke společnosti BVK a.s. existuje jeden dodavatel, na kterém je společnost přímo 

závislá, tímto dodavatelem je stát jakožto jediný vlastník surové podzemní vody. Surová voda 

je pochopitelně nejvýznamnějším vstupem při výrobě pitné vody. Z tohoto hlediska 

představují jakékoliv změny, ať už v ceně vody nebo v možnostech jejího jímání, potenciální 

rizika pro sledovanou společnost. Stát má díky tomu k dispozici účinné mechanismy k její 

regulaci. 



34 

 

Pro analýzu vyjednávací síly ostatních dodavatelů je vhodné si je rozdělit do dvou 

následujících kategorií: 

▪ Dodavatelé speciálních zařízení a chemie 

▪ Dodavatelé běžného materiálu 

Z předchozího rozdělení je patrné, že v první skupině dodavatelů nebude existovat tak vysoká 

úroveň konkurenčního boje jako ve skupině druhé. Na českém trhu neexistuje větší množství 

dodavatelů, kteří by byli schopni naplnit požadavky BVK a.s. na speciální provozní zařízení a 

chemii k úpravě či čištění vody. Vyjednávací síla těchto dodavatelů je tedy na poměrně 

vysoké úrovni. Zásluhou kvalitního nákupního týmu na straně společnosti BVK a.s. a 

vytvořením a udržováním dobrých obchodních vztahů nedochází ke zbytečnému navyšování 

nákladů společnosti při nákupu zmíněných komodit. Neexistence větší konkurence však 

znamená riziko v případě navýšení cen u dodavatelů. Ať už k navýšení cen dojde 

z jakéhokoliv důvodu, je společnost BVK a.s. nucena na ně přistoupit. 

Druhou skupinu tvoří dodavatelé běžného spotřebního materiálu např. kancelářského 

vybavení, drobné drogerie či nářadí. V těchto oblastech existuje široké spektrum dodavatelů a 

konkurence je tak vyšší než v předchozím případě. Společnost BVK a.s. využívá nástrojů 

výběrového řízení k vytvoření smluvních vztahů se svými dodavateli a má tak jistotu, že 

materiál odebírá za skutečně výhodné ceny. Tím zároveň snižuje vyjednávací sílu dodavatelů 

v odvětví běžného spotřebního materiálu. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Provozování vodovodní a kanalizační sítě probíhá na základě uzavření Nájemní a provozní 

smlouvy se statutárním městem Brnem. Smlouva je platná od 9. srpna 1999 po dobu 25 let 

(www.bvk.cz).  

Do doby vypršení smlouvy nelze předpokládat vstup nových konkurentů do oblasti, kterou 

provozují Brněnské vodárny a kanalizace a.s. I po vypršení zmíněné smlouvy je předpoklad 

výběru jiného konkurenta velice nepravděpodobný. Vzhledem k tomu, že BVK a.s. vlastní 

některé nemovitosti nezbytné k procesu výroby pitné vody a čištění odpadní vody, byl by 

vstup nového konkurenta do této oblasti velmi nákladný a pravděpodobně by nebyl schopen 

zajistit služby v takové míře a kvalitě jako dosavadní provozovatel.  

http://www.bvk.cz/
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Hrozbu vstupu nového konkurenta lze na základě výše zmíněného vyhodnotit jako velmi 

nízkou. 

Hrozba substitutů 

Ze své podstaty je pitná voda nenahraditelným statkem. Z pohledu průmyslové výroby 

neexistuje žádný statek, kterým by se dala voda nahradit. Stejný princip platí například při 

uplatňování osobní hygieny spotřebitelů. Jediné využití vody, u kterého lze předpokládat 

existenci substitutu je potravinářství, tedy voda jako nápoj. Zde lze uvažovat o náhradách 

v podobě balené vody a různých limonád. Ty jsou samozřejmě také vyráběny za použití pitné 

vody, nicméně ve většině případů bude balená voda vyrobena v jiných oblastech, než kde 

působí společnost BVK a.s.  

Ohrožení v podobě substitutů tedy v tomto případě téměř neexistuje. 

Rivalita mezi konkurenty 

Vzhledem k jasně definovanému územnímu rozdělení distribuční sítě jednotlivých provozních 

společností ke střetu konkurentů příliš nedochází. Rozdělení obsluhovaných oblastí je dáno 

smlouvami o nájmu a provozu vodovodních a kanalizačních sítí. Mezi nejbližšími konkurenty 

(pro BVK a.s. je to Vodárenská akciová společnost a.s.) přesto probíhá určitá interakce, 

poměrně často v podobě prodeje přebytkové vody v síti.  

Ohrožení ze strany současných konkurentů je však pro společnost Brněnské vodárny a 

kanalizace a.s. zanedbatelné. 

3.3.3 Analýza interního prostředí – Model 7s 

Strategie 

Hlavním strategickýmn cílem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. je poskytování 

kvalitních a spolehlivých služeb obyvatelům města Brna a přilehlého okolí v oblasti dodávání 

pitné vody a čištění odpadních vod. Společnost klade velký důraz na její vnímání ze strany 

zákazníků a snaží se postupovat tak, aby byla percipována jako hodnotný a důvěryhodný 

partner v tak důležitém oboru, jakým bezesporu vodohospodářství je. 

K dosažení hlavního strategického cíle společnost využívá dalších dílčích cílů. Mezi ně 

například řadí uvědomělý vztah k životnímu prostředí. Konkrétními kroky k dosažení 
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zmíněného cíle je dodržování zákonných norem při výrobě pitné vody a čištění odpadních vod 

a také propracovaný systém odpadového hospodářství. Dalším z dílčích cílů spolčnosti BVK 

a.s. je kontinuální zvyšování kvalifikace vlastních zaměstnanců tak, aby byl zajištěn jejich 

profesionální přístup k odborné činnosti a také při komunikaci se zákazníky. 

Organizační struktura 

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. v současné době evidují 530 kmenových zaměstnanců. 

Dle definece z odborné literatury se tak jedná o velký podnik. Tomu odpovídá i organizační 

struktura společnosti, která je poměrně rozvětvená a složitá.  

Z hlediska hierarchie lze organizační strukturu společnosti popasat jako funkční. Pracovníci 

s obdobnou specializací a náplní práce jsou soustředěni do stejné organizační jednotky. Každá 

organizační jednotka (úsek, provoz) má svého vedoucího, který je přímo podřízen řediteli 

příslušné sekce, pod kterou daná organizační jednotka spadá. Společnost je rozdělena na šest 

samostatných sekcí, pod které spadá 25 různých útvarů a provozů. Samostatnou organizační 

jednotkou je generální ředitelství a útvary spadající svou působností přímo pod něj. 

Z pohledu centralizace je společnost řízena spíše decentralizovaným způsobem, respektive 

každá organizační jednotka má nastaveny určité rozhodovací pravomoce. S rostoucí finanční 

hodnotou takového rozhodnutí je nutné dodatečné schválení nadřízeného.  

Při pohledu na podobu organizační struktury společnosti, viz. obr. 3 je tato struktura 

koncipována spíše jako strmá organizační struktura. 

Společnost BVK a.s. si snaží udržet soběstačnost při zajišťování veškeré účetní a mzdové 

agendy a dále například také při potřebě IT podpory. Vzhledem k velikosti celé společnosti je 

myšlenka samostatného vedení účetnictví a mzdových náležitostí pro společnost přínosem, a 

to i v případě, že uvažujeme vyšší složitost interních procesů a náklady spojené s těmito 

činnostmi. 
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Pro potřeby této práce byla celková organizační struktura zjednodušena a byly zobrazeny 

pouze hlavní organizační jednoty a jednotky, které jsou relevantní vzhledem k tématu p

 

Obr. 3 Organizační struktura BVK a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Styl řízení 

Společnost BVK a.s. je velkou korporací s množstvím větších či menších organizačních 

jednotek, které jsou řízeny vždy jedním vedoucím pracovníkem, který je odpovědný za vedení 

daného útvaru či provozu. Odpovědnost za správné fungování sekcí mají vždy sekční ředitelé, 

kteří jsou přímo podřízení generálnímu řediteli. Jednotlivý vedoucí útvarů a provozů jsou 

podřízení pouze řediteli příslušné sekce. 

Ve společnosti je nastavena zdravá kultura, v rámci které je možno sdělovat případné 

postřehy či návrhy na zlepšení pracovních postupů a dalších činností týkajících se pracovního 

prostředí. Konečné rozhodnutí je v kompetenci vedoucího útvaru či provozu nebo přímo 

ředitele sekce. 

Spolupracovníci 

Jedním ze základních principů, které společnost praktikuje, je obsazování volných pozic 

pouze odbornými pracovníky se zkušenostmi z daného oboru. Specializovaná činnost 

společnosti si přímo vyžaduje odborné zkušenosti svých pracovníků v jejích hlavních 

činnostech. BVK a.s. však praktikuje stejnou filosofii ve všech oblastech jejího působení od 

odborníků na informační technologie až po zkušené pracovníky nákupu materiálu a zboží. Pro 
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udržení kvalitních zaměstnanců využívá společnost různých nástrojů motivace, mezi které 

patří především propracovaný systém odměňování nad rámec běžné mzdy. 

Sdílené hodnoty 

Značná část zaměstnanců působí ve společnosti dlouhá léta, jsou tak velice dobře ztotožněni 

s hlavním cílem společnosti, kterým je poskytování kvalitních a spolehlivých služeb svým 

zákazníkům. Tyto hodnoty jsou pak automaticky přenášeny na mladší kolegy, pro které je pak 

snadné se s těmito hodnotami také ztotožnit. Tento systém sdílení zkušeností a vnímání 

důležitosti práce v Brněnských vodárnách a kanalizacích a.s. zaručuje pozitivní reprezentaci 

vně společnosti, a tím přispívá k naplnění jejího hlavního cíle. 

Informační systémy 

Jak již bylo zmíněno, společnost disponuje vlastním oddělením informačních technologií, 

které má na starosti správu veškerého HW i SW. Začátkem roku 2018 společnost realizovala 

projekt přechodu na modernější účetní a skladovací systém. Pro správu a oběh dokumentů 

využívá společnost specializovaný program, který urychluje a zjednodušuje seznamování se 

změnami dokumentů.  

V roce 2018 společnost také nakoupila a otestovala elektronický nákupní systém E-ZAK. 

Tento systém by měl v budoucnu sloužit k vedení a řízení výběrových řízení na nákup 

materiálu a investic společnosti. Systém E-ZAK je stěžejním nástrojem při realizaci projektu, 

který je předmětem této práce. Jeho podrobnější popis je zpracován v teoretické části tohoto 

dokumentu. 
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3.3.4 Syntéza analýz – SWOT analýza 

 

Obr. 4 SWOT analýza společnosti BVK a.s.(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V následující části se práce věnuje samotnému návrhu realizace projektu změny nákupního 

procesu ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. S ohledem na dosažení 

definovaných SMART cílů z úvodu práce bude tato část obsahovat analýzy kritických oblastí 

projektu. Návrh projektu tak bude obsahovat nejen časovou, zdrojovou a nákladovou analýzu, 

ale i identifikaci možných rizik, která budou metodou RIPRAN odstraněna či snížena. 

V konečné fázi budou vyhodnoceny případné přínosy projektu pro společnost. 

Při sestavování návrhu je využito nástrojů a metod projektového managementu, které jsou 

popsány v teoretické části této práce. Dále návrhy vychází z externí a interní analýzy 

společnosti a osobních zkušeností tak, aby bylo zajištěno dosažení stanoveného cíle s co 

možná nejnižšími náklady a v co nejkratším čase. 

4.1 On – line výběrová řízení 

Obecně se jedná o softwarová řešení, která umožňují provádět nákupní výběrová řízení 

pomocí internetového rozhraní. Jde o prostor, kde se setkává poptávka zadavatele s nabídkou 

dodavatele, a kde veškerá komunikace probíhá elektronicky (Kaplan, 2004). 

Pro potřeby této práce budeme uvažovat použití softwarového řešení internetových 

výběrových řízení od společnosti QCM, konkrétně se jedná o produkt E-ZAK. 

Kaplan charakterizuje použití nástrojů internetových výběrových řízení jako schopnost vedení 

firmy vnímat a pochopit nové příležitosti, které v sobě tato řešení skrývají. Ve své publikaci 

dále uvádí argumenty pro použití této technologie, ale zároveň i úskalí, která mohou zmíněná 

řešení přinést (Kaplan, 2004). 

Jasným přínosem využití on-line technologií k nákupu je úspora na straně zadavatele. Zde se 

předpokládá, že prostředky vynaložené na nákup softwaru, zaškolení zaměstnanců a další 

náklady, které změna procesu nákupu přináší, budou vyváženy viditelnými úsporami 

v podobě nižších nákupních cen materiálu, zboží a služeb (Kaplan, 2004). 

Kromě snížení cen však tyto nástroje přinášejí i jiné výhody. Jednou z nich je dosažení vyšší 

míry transparentnosti výběrového řízení – problematika, která je odjakživa součástí každého 

nákupního týmu. Nákupčí jsou často podezříváni ze zvýhodňování jednoho z dodavatelů před 

druhými. K eliminaci tohoto jevu přispívá fakt, že průběh každého výběrového řízení je 
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zaznamenáván přímo v programu, do kterého je možné kdykoliv během řízení zakázky 

nahlédnout (Kaplan, 2004). 

4.2 Systém E-ZAK 

Jedná se o elektronický nástroj, který byl původně navrhnut pro zadavatele, kteří jsou při 

řízení veřejných zakázek vázáni povinnostmi dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Avšak, lze jej použít i při vedeních podlimitních zakázek a zakázek malého rozsahu, 

kterou jsou dle zákona vedeny při dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace (www.ezak.cz/verejne-zakazky). 

Systém E-ZAK od společnosti QCM nabízí širokou škálu různých funkcionalit. V rámci 

projektu, který je předmětem této práce jsou důležité následující tři funkce: 

▪ Elektronické nabídky 

▪ Hodnocení nabídek 

▪ Elektronická aukce 

4.2.1 Elektronické nabídky 

Zde se jedná o poměrně základní funkci, která nabízí jednoduché vypisování elektronických 

poptávek zadavatelem. Ty jsou odeslány osloveným dodavatelům, kteří v prostředí systému 

podávají nabídky na základě uveřejněné výzvy od zadavatele. Funkce umožňuje příjem těchto 

nabídek a jejich uložení v systému, a také otevření (odtajnění) jejich obsahu. Vyhodnocení 

došlých nabídek pak probíhá klasickou formou, jako při otevírání papírových obálek – tedy 

neautomaticky (www.ezak.cz/verejne-zakazky). 

4.2.2 Hodnocení nabídek 

Premisou této funkce je skutečnost, že se výběrového řízení zúčastní více než právě jeden 

dodavatel. S tímto faktem se ve společnosti BVK a.s., díky jejím vnitřním předpisům počítá 

téměř při každém výběrovém řízení. 

Podstata modulu hodnocení nabídek spočívá v možnosti nastavení způsobu vyhodnocení 

nabídek v prvotní fázi přípravy veřejné zakázky, v další fázi hodnocení se podle tohoto 

nastavení kritérií určí pořadí účastníku veřejné zakázky (www.ezak.cz/verejne-zakazky). 

http://www.ezak.cz/verejne-zakazky
http://www.ezak.cz/verejne-zakazky
http://www.ezak.cz/verejne-zakazky
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Hodnocení přijatých nabídek zde může probíhat dvojím způsobem. První možností je zadání 

přijatých dat od dodavatele tzv. „natvrdo“ přímo do systému. Data se zadají i s příslušnými 

váhami kritérií a systém dokončí vyhodnocení sám a sestaví pořadí účastníků. Druhou 

možností je napojení modulu na předešlou funkci příjem elektronických nabídek, poté je 

možné kritéria získat přímo z předešlého modulu. E-Zak je sám doplní do funkce hodnocení 

nabídek a provede automatické vyhodnocení a sestavení pořadí účastníku bez nutného zásahu 

dodavatele. Ten následně pouze provede kontrolu správnosti a potvrdí vyhodnocení 

(www.ezak.cz/verejne-zakazky). 

4.2.3 Elektronická aukce 

Tento moderní způsob soutěžení o veřejné zakázky umožňuje dodavatelům v reálném čase 

přes internet vylepšovat své nabídky zvítězit tak nad konkurencí. 

Elektronická aukce podle zákona o veřejných zakázkách představuje možný způsob 

hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé mohou ve vzájemném „souboji“ vylepšovat své 

úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení výsledné 

ceny nebo vylepšení nabízených podmínek. 

Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je 

stanovováno průběžně v reálném čase, a to na základě zadavatelem stanovených hodnotících 

kritérií, která byla vyhlášena při zahájení zadávacího řízení. Samotná elektronická aukce 

probíhá ve virtuální aukční síni, v níž dodavatelé optimalizují své nabídky a zadavatel sleduje 

vývoj pořadí a hodnot kritérií. (www.ezak.cz/verejne-zakazky). 

Obrácená aukce je typem aukce, ve které jsou obráceny role prodávajícího a kupujícího. 

Hlavním cílem je snižovat kupní ceny. V běžné aukci soutěží kupující mezi sebou s cílem 

získat zboží nebo službu. V obrácené aukci soutěží prodejci o zprostředkování zboží nebo 

služby odběrateli. Při svém snažení nabízejí postupně nižší ceny, dokud některý z 

prodávajících není ochotný dát nižší nabídku. Principiálně se velmi podobá výběrové soutěži. 

http://www.ezak.cz/verejne-zakazky
http://www.ezak.cz/verejne-zakazky
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Obr. 5 Průběh výběrového řízení při použití systému E-ZAK (Zdroj: www.ezak.cz/elektronizace-verejnych-

zakazek) 

 

4.3 Charakteristika projektu 

V rámci modernizace svých procesů a postupů se společnost BVK a.s. rozhodla pro realizaci 

projektu elektronického zadávání a řízení veřejných zakázek. Zadavatelem projektu je 

generální ředitel společnosti. Vedení společnosti v budoucnu od nového průběhu nákupního 

procesu očekává snížení pracovní zátěže při řízení veřejných zakázek a dosažení vyšší 

efektivity. Očekává se snížení cen zakázek a poskytování kvalitnějších doprovodných služeb 

ze strany dodavatelů. 

 K řádné realizaci hlavního cíle projektu jsou zohledňovány a dílčí kroky, které s danou 

změnou nerozlučně souvisí. Jedná se například o činnosti, které vedou ke změnám v interní 

dokumentaci společnosti, případně nastavení správné komunikace s dodavateli nebo 

výměna zkušeností s partnerskými společnostmi. 

Klíčovým faktorem vstupujícím do projektu je bezesporu elektronický systém pro zadávání 

veřejných zakázek E-ZAK a jeho dodavatel, společnost QCM. Ta hraje významnou roli a 

bude mít značný dopad na úspěšnost celého projektu.  

http://www.ezak.cz/elektronizace-verejnych-zakazek
http://www.ezak.cz/elektronizace-verejnych-zakazek
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V následujících částech práce, tedy identifikační listině a logickém rámci projektu budou blíže 

definovány jeho cíle a jeho přínosy pro společnost. 

4.4 Základní požadavky projektu 

Mezi základní požadavky pro úspěšnou realizaci projektu změny nákupního procesu ve 

společnosti BVK a.s. řadí její zadavatel následující kroky: 

▪ Naplnění SMART cílů projektu, viz. identifikační listina a logický rámec. 

▪ Ukončení projektu včetně jeho vyhodnocení do konce února 2021. 

▪ Dodržení stanoveného předpokládaného rozpočtu – 600 000 Kč. 

▪ Bezproblémový chod elektronického systému E-ZAK. 

▪ Přijetí a zvládnutí práce s novým systémem ze strany zaměstnanců společnosti. 

▪ Realizace elektronických aukcí (pouze u vhodných komodit). 

▪ Pozitivní přístup dodavatelů vzhledem ke změně (vychází především z komunikace 

nákupního oddělení). 

▪ Nastavení technické podpory a poradenské činnosti od dodavatele systému E-ZAK. 

4.5 Zainteresované strany 

Následující tabulka č. 4 zobrazuje subjekty, které se svojí činností na projektu přímo podílí a 

jsou jeho aktivními účastníky – primární zainteresovaná skupina. Sekundární skupinu poté 

tvoří pouze konkurence sledované společnosti. Tabulka dále ukazuje dopad 

(pozitivní/negativní) jednotlivých subjektů na projekt a úroveň priority, která je z jejich 

pohledu projektu přisuzována. 

Tab. 4 Zainteresované strany projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zájmová skupina                      Očekávání                                            Dopad +/-    Priorita 

Primární zainteresovaná skupina 

Vlastník 

▪ Snížení nákladů 

▪ Zvýšení transparentnosti 

▪ Zlepšení dodatečných služeb 

+ 5 

Projektový tým 

▪ Zisk zkušeností a osobní rozvoj 

▪ Odpovědnost za úspěch projektu 

▪ Finanční benefity 

+ 5 

Zaměstnanci 
▪ Optimalizace procesu nákupu 

▪ Potenciál růstu mezd 
+/- 3 

Dodavatelé 

▪ Transparentní průběh zakázek 

▪ Zvýšená náročnost při podávání nabídek 

▪ Potenciální snížení marží 

+/- 4 
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Zákazníci 
▪ Potenciál snížení cen vodného a stočného 

▪ Transparentní vedení veřejných zakázek 
+ 2 

Obchodní partneři 
▪ Výměna zkušeností s elektronickým 

vedením VŘ 
+ 3 

Sekundární zainteresovaná skupina 

Konkurence 
▪ Zájem na neúspěchu projektu 

▪ Neefektivnost dosažených výsledků 
- 1 

Interval hodnocení priority zájmových skupin je nastaven od 1 – nejnižší priorita až do 

hodnoty 5 – nejvyšší priorita skupiny. 

4.6 Zakládací listina projektu 

Název projektu: Elektronizace zakázek. 

Vlastník projektu: Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Cíl projektu:  Rozpracování požadavků zákona č. 134/2016 Sb. a interních 

 procesů elektronizace zakázek. 

Účel projektu: Implementace elektronického zadávání veřejných zakázek do 

 nákupního procesu za účelem optimalizace procesu a snížení 

 nákladů při vedení výběrových řízení. 

Plánovaný termín zahájení:  únor 2020 

Plánovaný termín dokončení:  únor 2021 

Plánované celkové náklady:  600 000 Kč 

Projektový tým: 1. Zadavatel – generální ředitel 

 2. Vedoucí týmu – vedoucí právního útvaru 

 3. Projektový manažer – právník 

 4. Pracovníci IT 

 5. Pracovníci provozu MTZ 

Následuje tabulka č. 5, která ukazuje harmonogram projektu spolu s jeho nejdůležitějšími 

milníky a termíny jejich splnění. 
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Tab. 5 Časový rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Časový rámec projektu 

Označení Název milníku Termín 

MS 1 Zahájení projektu 03.02.2020 

MS 2 Sestavení projektového týmu 17.02.2020 

MS 3 Analýza současného stavu procesu 31.03.2020 

MS 4 Nákup a integrace systému včetně příslušných modulů 31.05.2020 

MS 5 Školení v systému od dodavatele 30.06.2020 

MS 6 Problematika elektronických podpisů 31.08.2020 

MS 7 Problematika skartace a archivace 31.10.2020 

MS 8 Úprava interní dokumentace 
31.12.2020 

(průběžně) 

MS 9 Close – out a vyhodnocení projektu 26.02.2021 

 

4.7 Logický rámec projektu 

Tato kapitola se věnuje sestavení logické rámcové matice (logického rámce) projektu, která 

ukazuje propojení konkrétních činností přes výstupy až po splnění dílčích cílů a celkového 

záměru. 

Tab. 6 Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Popis 
Obecně ověřitelné 

ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady/rizika 

Z
á
m

ěr
 

1. Posílení 

transparentnost

i nákupu a 

rozšíření 

portfolia 

dodavatelů 

1.1 Snížení nákladů 

z nákupu zboží 

1.2 Kratší dodací lhůty 

 

1.1 Výsledky výkazu 

zisku ztrát 

1.2 Pozorování a 

porovnání s minulými 

obdobími 

- 
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C
íl

 
1. Úspěšné 

zavedení 

systému E-

ZAK do 

procesu 

nákupu  

1. Bezproblémový 

chod procesu a 

funkční systém 

v hodnotě max. 250 

tis. Kč 

1. Monitoring procesu 

a vyhodnocení úzkých 

míst 

2. Statistika projektu 

1. Stabilita podniku 

po finanční 

stránce/ohrožení 

projektu 

nedostatkem financí 

2. Kvalita 

dodavatelského 

řešení/nedodržení 

požadavků na 

systém 

K
o
n

k
ré

tn
í 

v
ý
st

u
p

y
 

1. Sestavení 

projektového 

týmu 

Kompletní složení 

týmu, spolupráce 

s dodavatelem 

potvrzena 

Termín: 17.02.2020 

Smlouva 

s dodavatelem, 

Písemný souhlas 

zaměstnanců 

Souhlas zadavatele a 

dodavatele ke 

spolupráci/odmítnutí 

spolupráce od 

dodavatele 

2. Analýza 

procesu 

nákupu 

Zdokumentovaný 

průběh procesu, 

záznam z analýzy 

Termín: 31.03.2020 

Jednotlivé dokumenty 

k procesu, Procesní 

mapa, Simulace 

procesu 

Existence interní 

dokumentace/odchýl

ení reality od 

popsané teorie  

3. Nákup a 

integrace 

systému E-

ZAK a modulů 

Zařazení systému 

(modulů) v hodnotě 

250 tis. Kč do 

nehmotného majetku 

společnosti 

Termín: 31.05.2020 

Přijaté faktury, 

Záznamy v účetnictví, 

Přehled majetku 

společnosti 

Bezvadný stav 

systému a 

bezproblémové 

napojení 

modulů/nedokonalos

ti systému a modulů  

4. Školení 

v systému 

Průběh školení 

v hodnotě 10 tis. Kč 

Termín: 30.06.2020  

Přijatá faktura, 

Záznam v účetnictví 

Kvalitní školitel 

dodavatele/nepřesně 

definované 

požadavky na 

školení 

5. Elektronické 

podpisy 

Zajištění certifikátů 

elektronických 

podpisů pro pověřené 

osoby 

Termín: 31.08.2020 

Možnost 

elektronického 

podpisu,  

Vlastnictví certifikátu 

Znalost dané 

problematiky/neobd

ržení požadovaného 

certifikátu 

6. Skartace a 

archivace 

Zajištění potřebného 

SW pro skartaci a 

archivaci. Je součástí 

modulů systému 

Termín: 31.10.2020 

Archivační a skartační 

SW je součástí 

majetku společnosti 

Znalost dané 

problematiky/nevyh

ovující SW pro 

archivaci a skartaci 

7. Úprava 

interní 

dokumentace 

Upravené interní 

předpisy vzhledem 

k implementované 

změně 

Termín: 31.12.2020 

Porovnání aktuálního 

znění dokumentů 

s předchozími verzemi 

Propracovaný 

systém řízení 

dokumentů/chyby či 

nedostatečné 

doplnění dokumentů 
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K
lí

čo
v
é 

či
n

n
o
st

i 
1.1 Výběr 

odpovědných 

pracovníků 

2 zaměstnanci Trvání: 3 dny 

03.02. – 05.02.2020 

Dostatek kvalitních 

lidských zdrojů 

1.2 

Identifikace 

témat projektu 

2 zaměstnanci Trvání: 2 dny 

06.02. – 10.02.2020 

Zkušený tým 

pracovníků 

 

1.3 Formulace 

strategie a cílů 

projektu 

3 zaměstnanci Termín: 3 den 

11.02. – 13.02.2020 

Jasná představa o 

výsledcích projektu 

1.4 Rozdělení 

odpovědností 

2 zaměstnanci Termín: 2 dny 

14.02 – 17.02. 2020 

Odbornost 

projektového 

manažera a týmu 

2.1 

Prostudování 

dokumentů 

procesu 

nákupu 

1 zaměstnanec Termín: 8 dní 

18.02. – 27.02.2020 

Bezchybné řízení 

interních dokumentů 

2.2 Příprava 

průběhu 

procesu 

1 zaměstnanec Termín: 2 dny 

28.02. – 02.03.2020 - 

2.3 Vytvoření 

procesní mapy 

2 zaměstnanci,  

BPM program: 

zdarma 

Termín: 14 dní 

03.03. – 17.03.2020 

Vlastnictví BMP 

programu. Znalost 

práce v programu. 

2.4 

Naprogramová

ní simulace 

procesu 

1 zaměstnanec Termín: 1 den 

18.03. – 18.03.2020 

Znalost práce 

v programu 

2.5 Analýza 

procesu a 

úpravy 

2 zaměstnanci Termín: 9 dní 

19.03 – 31.03.2020 

Reálné nastavení 

simulace procesu 

3.1 Jednaní 

s dodavatelem 

o požadavcích 

na systém 

3 zaměstnanci Trvání: 5 dní 

01.04. – 08.04.2020 

Nevytíženost a 

profesionalita 

dodavatele 

 

3.2 Ujednání 

smluvních 

podmínek a 

uzavření 

smlouvy 

Dodavatel,  

3 zaměstnanci 

Termín: 11 dní 

09.04. – 24.04.2020 

Zapsání požadavků a 

podmínek obou 

stran do smlouvy 



49 

 

K
lí

čo
v
é 

či
n

n
o
st

i 
3.3 Nákup 

základního 

systému 

2 zaměstnanci, 

dodavatel 

Systém: 15 000 Kč 

Termín: 2 dny 

27.04. – 28.04.2020 

 

Jasné požadavky na 

systém 

3.4 Nákup 

dodatečných 

modulů 

2 zaměstnanci, 

dodavatel 

Moduly: 206 tis. Kč 

Termín: 15 dní 

29.04. – 15.05.2020 

Jasné požadavky na 

moduly systému 

3.5 Integrace 

systému 

3 zaměstnanci, 

dodavatel 

Termín: 23 dní 

29.04. – 29.05.2020 

Zkušené IT oddělení 

4.1 Zajištění 

průběžných 

školení 

1 zaměstnanec, 

dodavatel 

Školení: 10 000 

Kč/školení 

Termín: 2x 3 dny 

01.06 – 03.06.2020 

15.06 – 17.06.2020 

Kvalitní školení od 

dodavatele systému 

4.2 Zkušební 

provoz 

3 zaměstnanci Termín: 16 dní 

04.06. – 12.06.2020 

18.06 – 30.06.2020 

Funkční systém a 

hardware 

5.1 Vzdělaní 

se 

v problematice 

2 zaměstnanci,  

Školení: 12 000 

Kč/školení 

Termín: 14 dní 

22.06. – 09.07.2020 

Vzdělávací kurzy na 

dané téma 

5.2 Zajištění 

certifikátů pro 

odpovědné 

zaměstnance 

3 zaměstnanci, 

certifikační autorita 

Termín: 37 dní 

10.07. – 31.08.2020 

Profesionalita 

certifikační autority 

6.1 Návrh 

možného 

řešení skartace 

a archivace 

4 zaměstnanci Termín: 14 dní 

17.08. – 03.09.2020 

Odbornost 

zaměstnanců. 

Odpovídající HW 

vybavení 

6.2 Nákup 

vhodného SW 

pro archivaci a 

skartaci 

2 zaměstnanci, 

dodavatel 

SW: 10 000 Kč 

Termín: 11 

04.09. – 18.09.2020 

Profesionalita 

dodavatele. 

Zkušenost 

zaměstnanců 

6.3 

Implementace 

SW pro 

archivaci a 

skartaci 

4 zaměstnanci Termín: 30 dní 

19.09. – 30.10.2020 

Zkušenost 

zaměstnanců IT 

7.1 

Implementace 

změn do 

interní 

dokumentace 

4 zaměstnanci Termín: 44 dní 

2.11 – 31.12.2020 

Zkušení zaměstnanci 

právního oddělení a 

integrovaného 

systému 

managementu 
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4.8 Časové plánování projektu 

Časový plán projektu vychází z výše vypracovaných dílčích částí – identifikační listiny, 

logického rámce a struktury WBS. Smyslem této kapitoly je detailněji rozpracovat a 

rozklíčovat jednotlivé činnosti, které vedou k výstupům v rámci hierarchie struktury WBS. 

K tomuto účelu bude využita softwarová podpora programu Easy Project. K uspořádaní 

jednotlivých činností do časové sekvence bude použito techniky Ganttova diagramu. Pro 

sestavení Ganttova diagramu bude zapotřebí činnosti v projektu důkladněji popsat a 

odhadnout jejich doby trvaní včetně návaznosti na předchozí i následující kroky. Poté bude 

možné také sestavit kritickou cestu projektu, které tuto kapitolu uzavře. 

4.8.1 WBS (Work Breakdown Structure) 

Z důvodu lepšího přehledu jsou výstupy jednotlivých činností projektu zobrazeny pomocí 

nástroje WBS (Work Breakdown Structure). V první úrovni WBS se nachází pět hlavních 

výstupů, které jsou stěžejní při snaze dosažení hlavního cíle. Ty se dále rozpadají na nižší 

úrovně výstupů dle charakteru činností. Struktura WBS je konstruována s filosofií odshora – 

dolů. 
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Obr. 6 Hierarchie výstupů WBS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.8.2   Rozpracování činností a výstupů 

Práce se v této kapitole věnuje detailnějšímu rozpracování všech činností projektu a jejich 

výstupům. Součástí je i odhad dob trvání jednotlivých kroků. 

Tab. 7 Výstupy struktury WBS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 WBS 1.1 – Sestavení projektového týmu 

  WBS 1.2 - Analýza procesu nákupu 

 WBS 1.3 – Pořízení a implementace systému E-ZAK 

 WBS 1.4 – Elektronické podpisy, skartace a archivace 

 WBS 1.5 – Úprava interní dokumentace 

 WBS 1.6 – Close-out projektu 
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WBS 1.1 – Sestavení projektového týmu 

V první fázi projektu je nezbytné vybrat pro realizaci projektu vhodné pracovníky, kteří 

disponují potřebnými schopnostmi a zkušenostmi. S pracovníky jsou vedeny rozhovory, na 

základě, kterých se vedoucí projektu rozhoduje o zařazení pracovníka do projektu (3 dny). 

Výběru zaměstnanců předchází sestavení základní strategie a cílů projektu (2 dny).  

Vybraní zaměstnanci jsou seznámeni s problematikou projektu, podnikovými cíli v rámci 

projektu a nastavenou strategií řízení projektu (1 den). Na kick-off meetingu jsou dále 

specifikovány základní oblasti projektu (1 den). Na základě složení týmu a odsouhlasených 

krocích jsou dále delegovány pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků ze strany 

vedoucího projektu (3 den). 

Časový odhad: 10 pracovních dnů 

 

Obr. 7 Část Ganttova diagramu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

WBS 1.2 – Analýza procesu nákupu 

Analýza současného procesu nákupu je pro projekt důležité z několika důvodů. V počáteční 

fázi slouží k odhalení problémových oblastí procesu a určuje tak místa, která je při zavádění 

změny potřeba sledovat. Při ukončení projektu a po implementaci změny může analýza 

sloužit ke srovnání efektivnosti změny. 

Prvním krokem v analýze procesu je zisk všech potřebných dokumentů k procesu (1 den). Po 

získání veškeré dokumentace následuje její důkladné prostudování (7 dní). Zde je potřeba 

zmínit, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. disponuje poměrně rozsáhlou škálou 

interních předpisů, směrnic a dalších dokumentů. Procesy uvnitř společnosti se tak často 

dotýkají většího poštu těchto dokumentů. 
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Následuje selekce skutečně užitečných informací a jejich shromáždění a logické seskládání, 

které následně usnadní práci při grafickém znázornění procesu (2 dny). Samotné sestavování 

procesní mapy je v další fázi naprosto nezbytné. Slouží k lepší představě o procesu a ke 

spuštění simulace procesu. Pokud chceme dosáhnout relevantních výsledků, je potřeba této 

činnosti věnovat zvýšenou pozornost i časovou dotaci (14 dní). Do sestavené procesní mapy 

lze naprogramovat reálné proměnné, které se později využívají k simulaci procesu (1 den). 

Naprogramované simulace simuluje průběh procesu tisíckrát a podává tak přesné informace o 

časovém či zdrojovém přetížení jednotlivých částí a účastníků procesu. Simulaci je nutné 

průběžně analyzovat a poupravovat tak, aby bylo dosaženo co možná nejpřesnějších výsledků 

(4 dny). Následuje vyhodnocení analýzy jako podkladu pro další směřování projektu (5 dní). 

Časový odhad: 34 pracovních dní 

WBS 1.3 – Pořízení a implementace systému E-ZAK  

Před samotným nákupem sytému je třeba s dodavatelem vyjednat konkrétní požadavky a 

funkce systému. Na tomto úkolu se v rámci projektu v BVK a.s. podílel zároveň právní útvar 

s oddělením IT. Systém E-ZAK obsahuje mnoho funkcionalit, které jsou pro potřeby BVK 

a.s. nedůležité a v některých případech přímo nežádoucí. Není tedy důvod o tyto funkcionality 

navyšovat jak cenu systému, tak i jeho složitost (5 dní). 

Po vyjasnění funkcí základního sytému je na právním útvaru, aby vyjednalo s dodavatelem 

smluvní podmínky, podle kterých se bude spolupráce odehrávat. Požadavky, práva a 

povinnosti jsou oběma stranami postupně upravována a odsouhlasována, či zamítána až do 

okamžiku, kdy se obě strany na znění smlouvy shodnou (8 dní). Při nákupu takto složitých 

systému se je často jedná o poměrně složité smlouvy. Tím je dána i časová náročnost takové 

operace. Po dosažení oboustranného konsensu je nutné smlouvu opatřit podpisy obou stran (3 

dny). 

Jakmile je podpisem smlouvy stvrzen nákup systému, může dojít k jeho „fyzickému“ převodu 

do vlastnictví společnosti BVK a.s. Příjemcem systému je vždy oddělení IT. Tento krok 

nevyžaduje žádné speciální výstupy a svou povahou je jednoduchý (2 dny). 

Nákupem základního sytému je vytvořena základna pro integraci dodatečných modulů, které 

jsou nezbytnou součástí obdobných systémů. Různých modulů nabízí společnost QCM celou 

řadu. Společnost BVK a.s. by pro své účely měla nakoupit tyto moduly: 
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▪ modul GDPR – zákonná povinnost (1 den) 

▪ modul elektronické aukce – pro řízení elektronických aukcí (1 den) 

▪ modul auditor – export ukončených zakázek k archivaci (1 den) 

▪ modul šablon 

Modul šablon je pro fungování a začlení systému do procesu nákupu zcela klíčový. Obsahuje 

tvorbu šablonových dokumentů, které jsou tvořeny pomocí odkazů přímo na činnosti v daném 

systému. Slouží nákupnímu oddělení pro sestavování dokumentace o průběhu a vyhodnocení 

zakázky. Dokumentace je následně předána materiálové komisi, která má tak detailní přehled 

o všech krocích v průběhu zakázky.  

Požadavky na grafickou podobu a funkcionality šablon jsou předmětem komunikace uvnitř 

společnost napříč všemi uživateli systému, a také komunikace s dodavatel a předání těchto 

požadavků. Zde vedoucí projektu očekává vyšší časovou náročnost (12 dní). 

Pravděpodobně nejsložitějším úkonem v rámci pořízení nákupního systému bude jeho 

integrace do společnosti BVK a.s. Tento úkol bude vyžadovat zkušené pracovníky IT 

oddělení a součinnost napříč několika sekcemi společnosti BVK a.s.  

Prvním krokem bude příprava systému k integraci a ověření funkčnosti základní verze (2 

dny). Následuje komunikace s odděleními a provozy kde bude systém instalován. Řeší se 

požadavky jednotlivých provozů a konfigurace systému tak, aby těmto požadavkům 

vyhovoval. Z důvodu většího počtu provozů a složitosti systému se zde počítá s větší časovou 

náročností (23 dní). 

Součástí integrace nového systému do společnosti bude i sada několika školení pro klíčové 

zaměstnance, od kterých se očekává aktivní využívání systému. Předběžně se počítá se dvěma 

školeními. První školení bude zaměřené na základní používání systému včetně tvorby 

speciálních šablon (3 dny).  Druhé školení by se pak mělo věnovat speciálním způsobům 

vedení výběrových řízení (elektronická aukce a další). Toto školení bude určeno pouze pro 

vybrané zaměstnance (3 dny). 

Posledním krokem integrace systému E-ZAK bude jeho zkušební provoz. Ten je naplánován 

po zvládnutí problematiky ovládání nového systému a jeho dílčích funkcionalit. Zaměstnanci 

si v této době vyzkouší vedení výběrových řízení nanečisto. Oddělení IT využije této doby ke 
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sledování chodu systému a v případě jakýchkoliv problémů může zasáhnout bez rizika 

ohrožení výběrového řízení v ostrém provozu (16 dní). 

Časový odhad: 78 pracovních dní 

 

Obr. 8 Náhled Ganttova diagramu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

WBS 1.4 – Elektronické podpisy, skartace a archivace 

Přesto, že systém E-ZAK nabízí možnost komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bez 

elektronického podpisu, využije společnost BVK a.s. této formy komunikace při řešení 

zadávacích řízení jako sprostředkovatel pro statutární město Brno. V těchto případech se 

téměř vždy jedná o realizaci stavebních prací. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ve společnosti BVK a.s. nemá žádný zaměstnanec 

s elektronickými podpisy hlubší zkušenosti, bude nutné zajistit školení v této problematice. 

Školení se zúčastní zaměstnanci právního útvaru a oddělení IT. Charakter dané problematiky 

si pravděpodobně vyžádá více školení či konzultací včetně nezbytného samostudia. I proto se 

počítá s dostatečnou časovou dotací (14 dní). 
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Jakmile je zajištěno pochopení problematiky a souvislostí s dalšími atributy obchodování 

s veřejnou správou, je prostor pro obstarání vlastních elektronických klíčů. I tento proces je 

poměrně složitou záležitostí a vyžaduje mnoho úsilí a času. 

Prvním krokem je výběr certifikační autority. V České republice působí 3 certifikační 

autority, které poskytují kvalifikované certifikáty. Dalším typem certifikátu jsou tzv. 

komerční certifikáty, které jsou však v komunikaci s veřejnou správou nevhodné. Ověřování 

poskytovatelů certifikátů a jejich služeb provádí opět právní útvar a oddělení IT (3 dny). 

Poté je nutné vydavatele certifikátu kontaktovat elektronickou formou s žádostí o vystavení 

certifikátu, provádí oddělení IT v součinnosti s budoucím držitelem elektronického klíče. Tím 

bude generální ředitel společnosti BVK a.s. (3 dny). Ze strany certifikační autority je dále 

vyžadována osobní návštěva držitele elektronického klíče za účelem ověření totožnosti, 

případně dalších údajů, které bude elektronický klíč obsahovat (1 den). 

Na základě, žádosti a ověření poskytnutých informací vydává certifikační autorita token nutný 

k podepsání elektronickým podpisem (1 den). 

Následně je ze strany oddělení IT potřeba přizpůsobení softwarového vybavení společnosti 

tak, aby bylo možné získaný elektronický podpis využívat (14 dní). Po zajištění funkčnosti 

klíčů a certifikátů je nutné provést testování a ověření funkčnosti. Při výskytu potíží má 

oddělení IT časovou rezervu na jejich vyřešení (15 dní). 

Souběžně s realizací řešení pro elektronické podpisy probíhá také vyhodnocování 

problematiky skartace a archivace dokumentů o vedení výběrových řízení, která vychází ze 

zákonných povinností uchovávání těchto dokumentů po dobu deseti let. 

Při řešení této problematiky opět spolupracuje oddělení IT s právním útvarem. Je třeba téma 

rozdělit na tři části. První část se zabývá návrhy na řešení skartace a archivace dokumentů, 

druhá část je věnována opatření vhodného softwarového řešení a poslední část se zabývá 

implementací zmíněného softwaru. 

V rámci úspory času budou vytvořeny dvě pracovní skupiny po dvou zaměstnancích 

z každého ze dvou oddělení (PÚ a IT). První skupina se bude věnovat návrhům na řešení 

skartace dokumentů a druhá skupina bude mít na starosti problematiku archivace dokumentů. 

Obě skupiny dostanou 14 pracovních dní k dispozici. Po uplynutí této doby budou své návrhy 

prezentovat projektovému týmu (14 dní). 
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Po úspěšné prezentaci a odsouhlasení návrhů (1 den) přistoupí společnost k nákupu 

nezbytných modulů u dodavatele systému. Při nákupu těchto modulů bude opět docházet ke 

vzájemné komunikaci mezi pověřenými zaměstnanci BVK a.s. a dodavatelem ve 

věci vyjasnění funkcí a podoby nakupovaných modulů (10 dní). 

Po získání potřebných modulů opět dochází k jejich implementaci do systému, ověření 

funkčnosti a sledování chodu ve zkušební době tak, aby byla vyloučena jakákoliv možnost 

případných problémů v budoucnu (30 dní). 

Časový odhad: 105 pracovních dní 

WBS 1.5 – Úprava interní dokumentace 

Každá větší změna ve společnosti BVK a.s. se nevyhnutelně dotýká hned několika interních 

dokumentů. Při realizaci takové změny je tyto dokumenty třeba aktualizovat a upravit. 

Pochopitelně změna v procesu nákupu nebude výjimkou. 

Změna v oblasti nákupního procesu se bude v řízení interních dokumentů týkat hned několika 

směrnic i metodik. Vnitřní předpisy stanovují jako odpovědnou osobu pro změny v obsahu 

směrnic manažera integrovaného systému managementu. Ten při řízení těchto změn 

spolupracuje s vedoucími zaměstnanci příslušných útvarů nebo oddělení, kterých se daná 

změna týká. Tento proces vyžaduje mnoho osobních i vzdálených konzultací, úprav textu a 

změn za účelem dodržení zákonných předpisů.  

Interní dokumenty označené jako metodiky spadají do kompetence vedoucích zaměstnanců 

příslušných útvarů (oddělení). Za jejich změny odpovídají oni sami. Před aktualizací směrnice 

a jejím vydáním je však nutná kontrola ze strany MISM, který schválí či s připomínkami vrátí 

směrnici k úpravě.  

Jedná se o velmi zdlouhavý a náročný proces, a to především díky provázanosti různých 

dokumentů uvnitř společnosti a vytíženosti pracovníků integrovaného sytému managementu. 

V rámci navrhovaného projektu je na tyto okolnosti brán zřetel a počítá se s delším časovým 

úsekem pro vykonání všech potřebných kroků za účelem aktualizace interní dokumentace a 

implementace vzniklých změn (44 dní). 

Časový odhad: 44 pracovních dní 
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WBS 1.6 – Close-out projektu 

V závěrečné fázi projektu se počítá se zpracováním závěrečné zprávy o průběhu procesu, 

hodnocení jednotlivých členů projektového týmu, spolupráce mezi různými úseky společnosti 

BVK a.s. a s dodavatelem systému (15 dní). 

Následuje zpracování analýzy využití systému pro vedení výběrových řízení E-ZAK v jiných 

částech společnost, než se kterými počítá první fáze. Jedná se především o nákup různých 

druhů služeb, který není v BVK a.s. řízen centrálně, na rozdíl od nákupu materiálu a zboží. 

Tato analýza by měla sloužit jako podklad k následnému projektu implementace systému E-

ZAK do dalších oblastí společnosti (15 dní). 

Časový odhad: 30 pracovních dní 

4.8.3 Shrnutí časového plánování projektu 

Začátek projektu je naplánován na únor roku 2020, při tomto odhadu se vychází z příkazu 

generálního ředitele, který se věnuje projektům. V něm jsou v průběhu roku oznámeny 

chystané projekty. Historicky je jejich začátek plánován k začátku následujícího roku. 

Předpokládané období ukončení projektu je naplánováno na únor roku 2021. Tím je také 

splněn požadavek zadavatele. 

Při dodržení stanovených lhůt, ať už pro samotné zaměstnance společnosti BVK a.s. nebo pro 

dodavatele implementovaného systému je předpokládané trvání projektu odhadnuto přibližně 

na 12 měsíců. 

Při tvorbě časového harmonogramu (Ganttova diagramu) projektu se předpokládá standartní 

kalendář pracovního týdne – 1 týden = 5 pracovních dní. Jedním z benefitů společnosti 

BVK a.s. je zkrácená pracovní doba. Ta je tedy určena na dobu 7,5 hodiny za den. Začátek 

pracovní doby je v 7:00 a konec pak připadá na 15:00 včetně půlhodinové obědové pauzy. 

Přesné určení doby potřebné k vykonání jednotlivých činností a kroků nebylo v tomto případě 

možné, při jejich stanovování se tedy vycházelo z analogického odhadu, který byl získán na 

základě zkušeností s vedením projektů ve sledované společnosti. 

Náhled Ganttova diagramu je uveden v příloze č. 1. 
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4.9 Nákladové plánování zdrojů projektu 

V této kapitole je věnována pozornost problematice nákladů projektu. Z hlediska efektivní 

realizace projektu se jedná o klíčovou oblast. Stanovené náklady je třeba v průběhu projektu 

monitorovat a reagovat na jakékoliv odchylky tak, aby se minimalizoval jejich dopad. 

Předpokládané náklady projektu jsou odhadnuty za použití metod analogických a expertních 

odhadů. Dalším zdrojem informací pro stanovení celkových nákladů projektu jsou cenové 

nabídky dodavatelů elektronického systému a certifikačních autorit včetně příslušných 

školení. V neposlední řadě jsou pro odhad nákladů využity informace z výročních zpráv 

společnosti a zavedené praktiky při realizaci obdobných projektů. 

Při realizaci projektu se u zaměstnanců předpokládá souběžné vyřizování jejich běžné denní 

agendy. V kalkulaci nákladů se tedy zohledňují pouze přímé náklady. Režijní náklady 

projektu by v této situaci byly vyčíslitelné jen velmi obtížně. 

4.9.1 Mzdové náklady projektu 

Mzdové náklady projektu jsou zde uvažovány jako jednorázově vyplacený bonus po úspěšné 

realizaci projektu. Při realizaci podobných projektů je ve společnosti BVK a.s. zaveden 

precedens výpočtu odměn za projekty. Ten počítá s odměnou pro každého člena týmu 

vyjádřenou v procentech z jeho průměrné měsíční mzdy. Pro účely této práce se bude 

vycházet z průměrné mzdy zaměstnanců BVK a.s. v roce 2017, která činila 34 387 Kč 

(Výroční zpráva). K vypláceným odměnám je dle zákonné povinnosti připočteno sociální (25 

%) a zdravotní pojištění (9 %). Projektový tým je sestaven z 8 členů z různých oddělení 

společnost tak, aby byla zajištěna odbornost při vedení projektu a sdílení informací napříč 

sekcemi společnosti BVK a.s. 

Přehled mzdových nákladů zobrazuje následující tabulka č. 13. 

 

Tab. 8 Mzdové náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

MZDOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 

Zdroj nákladu Výše odměny [%] Průměrná mzda [Kč] Odměna celkem [Kč] 

Člen týmu 50 34 387 17 194 

Sociální pojištění (25%) 4 299 

Zdravotní pojištění (9%) 1 547 

Celkem pro 8 členů projektového týmu 184 320 
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4.9.2 Dodavatelské náklady projektu 

Z hlediska výše vynaložených nákladů se bude jednat o nejnákladnější položku celého 

projektu. Tyto náklady v sobě obsahují pořízení základního systému pro vedení 

elektronických výběrových řízení včetně přídavných modulů, dále pořízení elektronických 

podpisů, vybavení pro zajištění archivace dokumentů a nezbytná školení v klíčových 

oblastech. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze dopředu přesně stanovit náklady na všechny položky, bude 

pro ně sestaven odhad tří pravděpodobnostních variant nákladů. Jedná se o variantu 

optimistickou, reálnou a pesimistickou. 

 

Tab. 9 Dodavatelské náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

DODAVATELSKÉ NÁKLADY PROJEKTU 

Zdroj nákladu 
Optimistická 

varianta [Kč] 

Reálná 

varianta [Kč] 

Pesimistická 

varianta [Kč] 

Základní verze systému E-ZAK 12 000 15 000 20 000 

Doplňkové moduly 200 000 235 000 250 000 

Certifikát k el. podpisu 1 000 1 700 2 300 

Školení - sytém E-ZAK 8 000 10 000 13 000 

Školení – elektronické podpisy 9 000 12 000 14 000 

HW pro archivaci zakázek 60 000 70 000 90 000 

CELKEM 290 000 343 700 389 300 

 

4.9.3 Celkové náklady a financování projektu 

Celkové náklady projektu představují součet výše uvedených mzdových a dodavatelských 

nákladů. Jedná se o sumu finančních prostředků, kterou musí společnost BVK a.s. vynaložit 

na realizaci navrhovaného projektu. Z tohoto hlediska jsou náklady na projekt zároveň 

vnímány jako investice. Dále je do kalkulace celkových nákladů zanesena rezerva, která 

slouží pro snižování dopadu neočekávaných rizik v průběhu projektu. Rezerva je stanovena ve 

výši 5 % z celkových nákladů varianty. 
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Kalkulace celkových nákladů je opět rozdělena na tři varianty (optimistická, reálná a 

pesimistická) na základě odhadu dodavatelských nákladů. 

Tab. 10 Celkové náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 

Zdroj nákladu 
Optimistická 

varianta [Kč] 

Reálná 

varianta [Kč] 

Pesimistická 

varianta [Kč] 

Mzdové náklady 184 320 184 320 184 320 

Dodavatelské náklady 290 000 343 700 389 300 

Celkové náklady bez rezerv 474 320 528 020 594 620 

Rezerva (5%) 23 716 26 401 29 731 

CELKEM 498 036 554 421 602 301 

▪ Financování projektu 

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. předpokládá financování podobných projektů 

vždy z vlastních zdrojů společnosti. Konkrétně z vytvořených finančních rezervních fondů, 

které slouží k financování investic či k vyrovnání případné meziroční ztráty hospodářského 

výsledku společnosti. 

4.9.4 Provozní náklady projektu 

Smyslem realizace navrhovaného projektu je dosažení úspor při nákupu zboží a materiálu. 

Budeme-li chtít stanovit tuto úsporu, je nezbytné vyčíslit mimo mzdových a dodavatelských 

nákladů projektu také náklady provozní. Provozní náklady souvisí s využíváním systému E-

ZAK, jeho provozováním a údržbou. Za provoz systému bude zodpovědný jeden zaměstnanec 

společnosti BVK a.s. Do provozních nákladů tak bude započtena jeho průměrná měsíční 

mzda (25 000 Kč/měsíc) včetně sociálního a zdravotního pojištění. Při kalkulaci mzdových 

nákladů na provoz systému bude uvažováno i pravidelné zvyšování mzdy, které ve 

společnosti BVK a.s. představuje přibližně 2 procenta za rok. Dále se bude jednat o 

pravidelné poplatky za prodloužení platnosti certifikátu elektronických podpisů. 

Tab. 11 Provozní náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PROVOZNÍ NÁKLADY PROJEKTU 

Zdroj nákladu 
Rok 2021 

[Kč] 

Rok 2022 

[Kč] 

Rok 2023 

[Kč] 

Provoz systému E-ZAK (dodavatel) 5 000 5 000 5 000 

Údržba a servis systému 10 000 10 000 15 000 
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Prodloužení certifikátů k el. podpisu 1 700 1 700 1 700 

Provoz systému E-ZAK (mzdové náklady) 402 000 410 040 418 241 

CELKEM 418 700 426 740 439 941 

 

4.10 Ekonomické zhodnocení projektu 

Tato kapitola se zabývá vyjádřením předpokládaného finančního výnosu projektu pro 

společnost BVK a.s. v případě, že by byl realizován. Výnos bude vyjádřen snížením nákladů 

při nákupu zboží a materiálu ve výběrových řízeních. Dalším krokem v rámci této části bude 

výpočet doby návratnosti, který bude založen právě na odhadu výnosů projektu. 

Výsledky v této části práce by měly sloužit jako argument pro vedení společnost k realizaci 

projektu změny nákupního systému prostřednictví elektronického vedení výběrových řízení. 

Realizováním výběrových řízení elektronickou formou se předpokládá zvýšení konkurence 

především v nákupu běžného spotřebního materiálu a zboží a tím i snížení nákupních cen. 

V oblasti specializovaného materiálu (vodárenský a kanalizační materiál, chemikálie a další) 

nezbytného pro zajišťování hlavních činností společnosti BVK a.s. se v průběhu prvního roku 

od zavedení systému očekává především zvýšení kvality doprovodných služeb (dodací lhůty, 

záruka a další). Vzhledem k omezenému počtu dodavatelů nelze v této oblasti předpokládat 

dramatické navýšení působení konkurenčních sil.  

V následujícím roce po ukončení navrhovaného projektu je v plánu spuštění modulu 

elektronických aukcí (eaukcí). Aplikace elektronických aukcí se bude věnovat především 

tomuto specializovanému materiálu. Díky specifickému průběhu elektronických aukcí se i zde 

očekává snížení cen materiálu společně se zlepšením úrovně dodavatelských služeb. 

4.10.1 Očekávaná ziskovost projektu 

V první části se bude výpočet ziskovosti projektu zabývat dosaženými úsporamy z nákupu 

běžného spotřebního materiálu a zboží. Odhad bude vytvořen na 3 roky následující po 

ukončení projektu. Při výpočtu jsou využita interní data společnosti o odhadovaných 

nákupech spotřebního materiálu v příštích obdobích. 

Následující tabulka ukazuje odhadované úspory při nákupu materiálu pomocí elektronického 

nástroje E-ZAK. Odhady jsou rozděleny do tří kategorií – optimistická, pesimistická a reálná. 
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Tab. 12 Úspory na spotřebním materiálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ÚSPORY Z NÁKUPU SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU 

Období 
Náklady na 

materiál 

Optimistická 

varianta [%] 

Reálná 

varianta [%] 

Pesimistická 

varianta [%] 

2021 Oproti cenám 2019 -12 -10 -8 

2022 Oproti cenám 2021 -4 -3 -2 

2023 Oproti cenám 2022 -2 -1 -0,5 

Předpokládaný pokles nákladů i v roce 2021 souvisí s aplikací modulu elektronických aukcí i 

na vybrané položky spotřebního materiálu. Tento krok by skutečně mohl vést k dalšímu 

dílčímu snížení nákladů na tyto položky. V roce 2023 se již další pokles nákupních cen 

nepředpokládá. I přesto by k němu mohlo, z důvodu účinnější strategie při řízení 

elektronických aukcí, dojít. 

 

Tab. 13 Úspory na speciálním materiálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ÚSPORY Z NÁKUPU SPECIÁLNÍHO MATERIÁLU 

Období 
Náklady na 

materiál 

Optimistická 

varianta [%] 

Reálná 

varianta [%] 

Pesimistická 

varianta [%] 

2021 - zlepšení dodavatelských služeb 

2022 Oproti cenám 2019 -6 -4 -3 

2023 Oproti cenám 2022 -2 -1,5 -1,3 

Tabulka č. 18 výše uvádí předpokládanou výši úspor z nákupu speciálního materiálu pro 

společnost BVK a.s. V roce 2021 se neočekává spuštění nákupu pomocí elektronických aukcí, 

neexistuje tedy ani důvod předpokládat snížení nákladů na nákup speciálního zboží v tomto 

roce.  Využití elektronických aukcí by v následujících dvou letech mohlo znamenat pokles 

cen tak, jak je naznačeno v tabulce. Odborná literatura v tomto směru hovoří o úsporách 

v průměru až 10 % a v extrémních případech i 40 % (Kaplan, 2004). Společnost BVK a.s. a 

její specializovaná činnost úspory takového rozsahu při nákupu speciálního materiálu téměř 

vylučují. 

Při výpočtu celkové ziskovosti projektu ve třech letech následujících po jeho realizaci se bude 

vycházet z následujících předpokladů: 

▪ Objem nákupu spotřebního zboží za rok 2019 = 5 000 000 Kč 

▪ Objem nákupu speciálního materiálu za rok 2019 = 40 000 000 Kč 
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Tab. 14 Kalkulace ziskovosti projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

KALKULACE ZISKOVOSTI PROJEKTU 

Rok 
Optimistická 

varianta [Kč] 

Reálná 

varianta [Kč] 

Pesimistická 

varianta [Kč] 

2020 Náklady projektu -498 036 -554 421 -602 301 

2021 

Úspora 600 000 500 000 400 000 

Provozní náklady 418 700 418 700 418 700 

Zisk 181 300 81 300 -18 700 

2022 

Úspora (spotřební) 176 000 135 000 92 000 

Úspora (speciální) 2 400 00 1 600 000 1 200 000 

Provozní náklady 426 740 426 740 426 740 

Zisk 2 149 260 1 308 260 865 260 

2023 

Úspora (spotřební) 84 480 43 650 22 540 

Úspora (speciální) 748 000 576 000 504 400 

Provozní náklady 439 941 439 941 439 941 

Zisk 392 539 179 709 86 909 

ZISK CELKEM [Kč] 2 723 099 1 569 269 933 469 

Z tabulky výše je zřejmé, že realizace projektu by společnosti BVK a.s. s vysokou 

pravděpodobností přinesla uspokojivé zisky, respektive úsporu nákladů při vedení 

výběrových řízení s dodavateli. Úsporu nákladů vykazují všechny tři pravděpodobnostní 

varianty (optimistická, realistická, pesimistická), a to v intervalu od 933 tis. Kč až do 2 723 

tis. Kč. 

4.10.2 Doba návratnosti projektu 

Doba návratnosti projektu představuje časový okamžik, ve kterém se kumulovaný peněžní tok 

(cash – flow) navrhovaného projektu stává výnosným. Jedná se tak o dobu, za kterou se 

investice do projektu stává rentabilní (Fotr, 2010). 
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Tab. 15 Doba návratnosti projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

DOBA NÁVRATNOSTI PROJEKTU 

Rok 

Optimistická varianta [%] Reálná varianta [%] Pesimistická varianta [%] 

Cash-flow 
Komul. Cash-

flow 
Cash-flow 

Komul. 

Cash-flow 
Cash-flow 

Komul. Cash-

flow 

2020 - 498 036 -498 036 -554 421 -554 421 -602 301 - 602 301 

2021 181 300 -316 736 81 300 - 473 121 - 18 700 - 621 001 

2022 2 149 260 + 1 832 524 1 308 260 + 835 139 865 260 + 244 259 

2023 392 539 + 2 225 063 179 709 + 1 014 848 86 909 + 331 168 

Z tabulky č. 20 je čitelné, že při odhadovaných úsporách z nákupu materiálu se projekt stává 

rentabilní již dva roky po své realizaci, a to v roce 2022. Tento závěr se týká všech tří 

nastíněných pravděpodobnostních variant. V prvním roce se projekt ve všech variantách jeví 

jako ztrátový, to je způsobeno zejména odloženou implementací elektronických aukcí a 

neschopnosti tak dosáhnout úspor z nákupu specializovaného materiálu, který ve 

společnosti BVK a.s. tvoří většinu z celkového nákupu. 

Pro výpočet doby návratnosti jednotlivých variant projektu bude použito výpočtu pro 

diskontovanou dobu návratnosti investice. Diskontní sazba je pro účely práce stanovena na 6 

%.  

Optimistická varianta: 

𝑫𝑪𝑭 =  
𝟏𝟖𝟏 𝟑𝟎𝟎

𝟏, 𝟎𝟔𝟏
+ 

𝟐 𝟏𝟒𝟗 𝟐𝟔𝟎

𝟏, 𝟎𝟔𝟐
+

𝟑𝟗𝟐 𝟓𝟑𝟗

𝟏, 𝟎𝟔𝟑
 

𝑫𝑪𝑭 = 𝟐 𝟒𝟏𝟑 𝟒𝟓𝟒, 𝟕𝟗𝟖 𝑲č 

𝑻𝒅𝒔 =  
𝑰𝑵𝑽

𝑫𝑪𝑭
=  

𝟒𝟗𝟖 𝟎𝟑𝟔

𝟐 𝟒𝟏𝟑 𝟒𝟓𝟒, 𝟕𝟗𝟖
∗ 𝟑𝟔𝟎 = 𝟕𝟒 𝒅𝒏í 

Doba návratnosti optimistické varianty projektu je odhadována na 74 dní od spuštění 

navrhovaného projektu. 

Reálná varianta: 

𝑫𝑪𝑭 =  
𝟖𝟏 𝟑𝟎𝟎

𝟏, 𝟎𝟔𝟏
+  

𝟏 𝟑𝟎𝟖 𝟐𝟔𝟎

𝟏, 𝟎𝟔𝟐
+

𝟏𝟕𝟗 𝟕𝟎𝟗

𝟏, 𝟎𝟔𝟑
 

𝑫𝑪𝑭 = 𝟏 𝟑𝟗𝟏 𝟗𝟑𝟏, 𝟗𝟗𝟖 𝑲č 
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𝑻𝒅𝒔 =  
𝑰𝑵𝑽

𝑫𝑪𝑭
=  

𝟓𝟓𝟒 𝟒𝟐𝟏

𝟏 𝟑𝟗𝟏 𝟗𝟑𝟏, 𝟗𝟗𝟖
∗ 𝟑𝟔𝟎 = 𝟏𝟒𝟑 𝒅𝒏í 

Doba návratnosti reálné varianty se odhaduje na 143 dní od úspěšného ukončení projektu. 

Pesimistická varianta: 

𝑫𝑪𝑭 =  
−𝟏𝟖 𝟕𝟎𝟎

𝟏, 𝟎𝟔𝟏
+  

𝟖𝟔𝟓 𝟐𝟔𝟎

𝟏, 𝟎𝟔𝟐
+

𝟖𝟔 𝟗𝟎𝟗

𝟏, 𝟎𝟔𝟑
 

𝑫𝑪𝑭 = 𝟖𝟐𝟓 𝟕𝟗𝟖, 𝟖𝟖𝟏 𝑲č 

𝑻𝒅𝒔 =  
𝑰𝑵𝑽

𝑫𝑪𝑭
=  

𝟔𝟎𝟐 𝟑𝟎𝟏

𝟖𝟐𝟓 𝟕𝟗𝟖, 𝟖𝟖𝟏
∗ 𝟑𝟔𝟎 = 𝟐𝟔𝟑 𝒅𝒏í 

Pesimistická varianta počítá s dobou návratnosti projektu od jeho začátku na 263 dní. 

Odhad doby návratnosti je v tomto případě pouze informativní, v reálném prostředí sledované 

společnosti bude záležet na termínech zahájení výběrových řízení s dodavateli. Opravdová 

doba návratnosti se tak může od předloženého odhadu lišit. 

4.11 Analýza rizik 

Kapitola analýzy rizik se věnuje evaluaci rizik projektu ve společnosti BVK a.s., přitom 

vychází z již zpracovaného logického rámce a časové analýzy daného projektu. Analýza rizik 

bude uskutečněna za využití metody RIPRAN (Risk Project ANalysis). 

4.11.1 Identifikace a kvantifikace rizik 

Pro evaluaci rizik projektu byla v této práci využita metoda intervalové reprezentace 

pravděpodobnosti a dopadu. Aby bylo možné rizika náležitě kvantifikovat, tedy přidělit 

každému scénáři pravděpodobnost (P), dopad (D) a hodnotu rizika (HR), tak byly vytvořeny 

speciální hodnotící tabulky. Tabulky č. 8, č. 9 ač. 10 níže ukazují rozdělení rizik podle 

pravděpodobnosti jejich výskytu, míry dopadu a celkové hodnoty rizika. Na základě zařazení 

rizika podle těchto proměnných je následně ohodnoceno a kvalitativně posouzeno. 

Tab. 16 Přehled kvalitativních hodnot pravděpodobnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost Interval hodnot 

Vysoká – VP (3,5 – 5,0> 

Střední – SP (1,5 – 3,5> 

Nízká – NP (0,0 – 1,5> 
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Tab. 17 Přehled kvalitativních dopadů na projekt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nepříznivý dopad 

na projekt 
Interval hodnot Popis dopadu 

Vysoký – VD (3,5 – 5,0> 

Ohrožen cíl a koncový termín projektu 

Hrozí překročení rozpočtu projektu 

Výše škody přes 20 % hodnoty projektu 

Střední – SD (1,5 – 3,5> 

Výše škody od 0,51 % do 19,5 % z hodnoty 

projektu 

Ohrožen termín a výše nákladů – výskyt 

činností vyžadující mimořádně výdaje 

Malý – MD (0,0 – 1,5> 
Výše škody do 0,5 % z hodnoty projektu 

Dopady vyžadující malé zásahy do plánu 
 

Tab. 18 Přehled kvalitativních hodnot rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Třída rizika (TR) Interval hodnoty rizika (HR) 

Kritická rizika – KR (18,0 – 25,0> 

Závažná rizika – ZR (9,0 – 18> 

Běžná rizika – BR (0,0 – 9,0> 

 

Níže sestavená tabulka č. 11 obsahuje 13 zásadních rizik ohrožujících průběh projektu změny 

nákupního systému spočívajícího v implementaci elektronického systému pro zadávaní 

veřejných zakázek. Tabulka identifikuje konkrétní hrozbu a scénář jejího dopadu na projekt. 

Dále je součástí tabulky výčet pravděpodobností jednotlivých ohrožení (P), míry jejich 

dopadu (D) a výpočet hodnoty rizika (HR = P*D). Tabulka byla sestavena na základě 

analytické části této práce, logických úvah autora a zkušeností s vedením projektů ve 

společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Tab. 19 Identifikace a kvalifikace rizik projektu metodou RIPRAN (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PČ Hrozba Scénář P D HR TR 

1. 
Nepřesné vyhodnocení 

analýzy projektu 

Zaměření pozornosti na 

nesprávné oblasti 
2,1 4,8 10,08 ZR 

2. 
Špatně definované požadavky 

na základní systém 

Nesplněné cíle projektu, 

nedostatečné fungování 

systému 

2,4 4,6 11,04 ZR 

3. 
Neshody s dodavatelem 

systému 

Nedodržení lhůt, nejasná 

komunikace 
1,2 4,0 4,80 BR 

4. Nepořízení žádoucích modulů 

Nesplnění zákonných 

povinností, chybějící 

funkcionality 

2,6 4,7 12,22 ZR 

5. 
Potíže při implementaci 

systému 

Zpoždění dalších úkolů 

v projektu 
2,5 3,9 9,75 ZR 

6. Nevhodná koncepce školení Nedostatečné informace 1,2 4,2 5,04 BR 
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k práci se systémem 

7. 
Neochota zaměstnanců 

přijmout nový systém 

Neosvojení si nového 

systému, nechuť 
1,8 2,5 4,50 BR 

8. 
Zajištění nevhodných nástrojů 

k elektronické komunikaci 

Špatné certifikáty, nevhodný 

SW 
2,1 4,6 9,66 ZR 

9. 
Nedostatečná HW vybavenost 

k archivaci zakázek 

Nemožnost dodržení 

zákonných povinností 
4,8 4,9 23,52 KR 

10. 

Nedokonalosti v interní 

dokumentaci, ohrožení úrovně 

ISM 

Opomenutí pří řízení změn 

v interní dokumentaci 
3,8 4,2 15,96 ZR 

11. 
Neochota dodavatelů 

přistoupit na nový systém 

Ohrožení cílů projektu, 

snížení konkurence mezi 

dodavateli 

4,0 4,3 17,2 ZR 

12. 
Onemocnění či fluktuace 

členů projektového týmu 
Zpoždění projektu 1,9 3,5 6,65 BR 

13. Překročení rozpočtu projektu 
Pozastavení nebo ukončení 

projektu 
2,1 4,5 9,45 ZR 

 

4.11.2 Reakce na rizika projektu 

Při realizaci jakéhokoliv projektu je vždy kladen důraz na jeho hladký průběh. Prakticky 

všechny primární zainteresované strany mají zájem na tom, aby projekt probíhal bez potíží. 

Výše identifikovaná rizika v tomto ohledu představují problém, na který musí projektový tým 

včasně a vhodně reagovat. Za tímto účelem jsou níže vytvořeny návrhy vhodných opatření ke 

každému scénáři ohrožení. Dále je odhadnuto případné navýšení nákladů při snižování 

daného rizika a je identifikován vlastník rizika (odpovědná osoba), který odpovídá za 

provedení protiopatření. 

Projektový tým se samozřejmě snaží reagovat a minimalizovat celkové ohrožení u všech 

kritických oblastní projektu. Zde je však vhodné řídit se zásadami prioritizace a primárně se 

před projektem zaměřit na oblasti, které pro projekt představují největší riziko. Konkrétně se 

jedná o oblasti hardwarové vybavenosti společnosti (riziko č. 9) a o přijetí nového 

systému ze strany dodavatelů (riziko č. 11). 

Tab. 20 Ošetření rizik projektu metodou RIPRAN (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PČ Návrh na opatření 

▪ Předpokládané náklady 

▪ Termín realizace opatření 

▪ Odpovědná osoba 

P‘ D‘ HR‘ TR‘ 

1. 

Detailnější prozkoumání 

analýzy, zapojení více 

pracovníku společnosti 

▪ 0 Kč, vyšší časová náročnost 

▪ WBS 1.2 

▪ Projektový manažer 

1,4 4,0 5,6 BR 

2. Jasně a přesněji ▪ 0 Kč 1,8 4,1 7,38 BR 
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definované požadavky 

systému 

▪ WBS 1.3 

▪ Vedoucí týmu 

3. 
Oboustranná věcná a 

pravidelná komunikace 

▪ 0 Kč 

▪ Po dobu trvání projektu 

▪ Vedoucí týmu, Projektový 

manažer 

0,7 3,2 2,24 BR 

4. 

Porada týmu na téma 

modulů, konzultace 

s dodavatelem 

▪ 0 Kč 

▪ WBS 1.4 

▪ Vedoucí týmu 

1,6 4,4 7,04 BR 

5. 
Smluvní zajištění, tvorba 

finančních rezerv 

▪ Rezerva 5 000 

▪ WBS 1.3 

▪ Vedoucí týmu 

2,2 2,4 5,28 BR 

6. 

Porada s budoucími 

uživateli systému o jejich 

očekáváních od školení 

▪ 0 Kč 

▪ WBS 1.3 

▪ Projektový manažer 

0,8 3,9 3,12 BR 

7. 
Pravidelné porady, 

případné doškolení 

▪ Doškolení 10 000 Kč 

▪ Po dobu trvání projektu 

▪ Projektový manažer 

1,2 2,1 2,52 BR 

8. 

Doškolení 

v problematice, poučení 

ze strany poskytovatele 

▪ Doškolení 7 000 Kč 

▪ WBS 1.4 

▪ Vedoucí týmu, pracovníci IT  

1,3 4,2 5,46 BR 

9. 
Pořízení dodatečného 

HW k archivaci 

▪ Server 70 000 Kč 

▪ Pracovníci IT 

▪ WBS 1.4 

3,5 4,1 14,4 ZR 

10. 

Zpětná kontrola změn 

v dokumentaci ze strany 

pracovníků ISM 

▪ 0 Kč 

▪ Vedoucí týmu, pracovníci 

ISM 

▪ WBS 1.5 

2,4 3,5 8,4 BR 

11. 

Pravidelná komunikace 

s dodavateli, poskytování 

poradenství, kontakt na 

helpdesk dodavatele 

▪ 0 Kč 

▪ Projektový manažer, 

pracovníci nákupu 

▪ Po dobu trvání projektu 

2,4 3,7 8,88 BR 

12. 

Zastupování a delegování 

pravomocí a 

odpovědností 

▪ 0 Kč 

▪ Před zahájením a po dobu 

trvání projektu 

▪ Vedoucí týmu 

 

1,9 2,2 4,18 BR 

13. 

Vypracování 

předprojektového 

finančního plánu, 

průběžná tvorba rezerv 

▪ 0 Kč 

▪ Před zahájením projektu 

▪ Vedoucí týmu, ekonomická 

sekce 

1,7 3,6 6,12 BR 

 

4.11.3 Celkové posouzení rizik projektu 

Jestliže budou návrhy řešení při snižování dopadu rizik přijata, předpokládá se, že projekt 

bude čelit přiměřeným hodnotám rizik a bude proto zvládnutelný. Z hlediska hodnoty 
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celkového rizika byla za největší hrozbu označena schopnost společnosti dostát zákonným 

povinnostem z hlediska archivace ukončených zakázek. K tomuto účelu bude nutné pořídit 

dodatečný hardware, kterým společnost v současné chvíli nedisponuje. V rámci identifikace 

rizik projektu však bylo odhaleno několik oblastí, které spadají do kategorie tzv. závažných 

rizik. Patří sem například nejistota v pořízení dostatečného portfolia modulů systému (HR 

= 12,22) nebo také neochota dodavatelů přistoupit na nový systém vedení výběrových 

řízení (HR = 17,2). 

Pro dosažení minimální hodnoty identifikovaných rizik se dále doporučuje vytvoření finanční 

rezervy za účelem eliminace potíží při implementaci systému do společnosti a potřeby 

případných doškolení pracovníků společnosti. Výše celkové rezervy je odhadnuta na 27 000 

Kč. 

Snahu o snížení rizika názorněji dokumentuje níže sestavený pavučinový graf. Graf je 

sestaven z hodnot celkového rizika výše definovaných problémových oblastí před jejich 

ošetřením (modrá barva) a po zásahu a ošetření rizika (oranžová barva). Z grafu lze vyčíst, že 

při aplikaci navrhovaných doporučení se podařilo snížit hodnoty všech rizikových oblastí 

projektu. I přes tuto skutečnost se doporučuje dále rizika projektu sledovat a vyhodnocovat, 

případně i měnit strategii minimalizace jejich dopadů. 

 

Graf 1Pavučinový graf ošetřených rizik projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.12 Přínosy návrhu řešení 

Přínos diplomové práce je vnímán zejména z pohledu poskytnutí potřebných podkladů 

k realizaci navrhovaného projektu. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace spatřuje 

v elektronizaci řízení zakázek značné výhody jak pro společnost samotnou, tak i pro vztahy 

s dodavateli, auditory i zákazníky. Společnost BVK a.s. se před realizací obdobných projektů 

obává především nutných vnitropodnikových změn a rizik, které tyto změny přinášejí. Návrh 

projektu obsažený v diplomové práci na rizika spojená se změnou interních procesů pamatuje 

a navrhuje pro společnost jejich adekvátní ošetření. 

Návrh projektu změny nákupního procesu s implementací elektronického systému pro 

zadávaní veřejných zakázek slouží pro společnost BVK a.s. jako podklad z hlediska časové, 

nákladové a zdrojové náročnosti projektu. Dále práce odhaluje možná rizika při realizaci 

projektu a poskytuje návrh možných řešení vedoucích ke snížení těchto rizik. Díky využití 

softwarové podpory v podobě aplikace Easy Project má společnost možnost sledovat průběh 

projektu a porovnávat časové a nákladové odchylky s vytvořenými přehledy. Nákladová 

analýza a analýza rizik dále odhalují předpokládané investice do projektu, respektive jeho 

případná ohrožení. Společnost se tak může na tyto výdaje, nebo případná ohrožení předem 

připravit a být tak schopna se s nimi lépe vypořádat. 

Neopomenutelným přínosem návrhu projektu je jeho ekonomické zhodnocení, které nabízí 

společnosti BVK a.s. představu o výši úspor z realizace projektu. Jedná se tak o silný 

argument pro vedení společnosti sloužící pro rozhodnutí, zda navrhovaný projekt realizovat, 

či nerealizovat. 

Očekávané přínosy plynoucí pro společnost BVK a.s. z realizace navrhovaného projektu lze 

shrnut do následujících bodů: 

▪ Vyšší úroveň transparentnosti při řízení veřejných zakázek. 

▪ Úspora nákladů na nákup spotřebního a specializovaného materiálu a zboží. 

▪ Zlepšení úrovně dodavatelských služeb. 

▪ Posílení vztahů s dodavateli i zákazníky. 

▪ Vylepšení podnikové image společnosti BVK a.s. 
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Jakožto autora této diplomové práce pro mě představuje návrh předkládaného projektu přínos 

hned na několika úrovních. Za nejdůležitější přínos považuji zdokonalení a rozšíření 

vědomostí a znalostí získaných během studia na vysoké škole, které jsem využil pro 

zpracování diplomové práce. Hlavní přínos dále vnímám v použití teoretických znalostí 

projektového managementu v podnikové praxi. Tato zkušenost bude v profesní kariéře ceněna 

velmi vysoko. Další úrovní, kde mi zpracování diplomové práce velmi pomohlo, bylo 

pochopení a hlubší poznání vnitropodnikových procesů ve společnosti Brněnské vodárny a 

kanalizace a.s., kde působím v pozici vedoucího materiálně-technického zabezpečení a 

případná realizace navrhovaného projektu se mě přímo týká. Věřím tedy, že zkušenosti nabité 

při zpracování diplomové práce mi pomohou při realizaci nejen zde navrhovaného projektu, 

ale i dalších projektů, které mě čekají jak v profesním, tak i v osobním životě. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhu projektu změny nákupního procesu ve 

společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. spočívající v implementaci elektronického 

systému pro zadávaní veřejných zakázek. Návrh projektu byl vytvořen za pomoci nástrojů a 

technik projektového managementu. 

Pro detailnější pochopení a objasnění základních pojmů v oblasti projektového řízení podle 

standardů IPMA byla v první části práce zpracována literární rešerše. Jejím výstupem je právě 

podrobný průzkum jednotlivých kroků při řízení projektu dle výše zmíněného standardu. 

Následující analytická část se věnuje studii příležitosti pro navrhovanou změnu ve sledované 

společnosti. Studie je provedena za využití analýz zkoumajících externí i interní prostředí 

společnosti BVK a.s. Konkrétně se jedná o analýzu PESTLE, Porterovu analýzu pěti sil a 

model 7S. Z výstupů jednotlivých analýz je pak pomocí metody syntézy sestavena matice 

SWOT, která ukazuje silné a slabé stránky sledované společnosti a příležitosti nebo hrozby, 

které se vyskytují v okolí společnosti. Výstupy matice SWOT jsou voleny vzhledem 

k hlavnímu cíli projektu. Za hlavní silnou stránku se v tomto ohledu považuje především 

proinovační přístup vedení společnosti, který umožňuje získávání zkušeností v oblasti nových 

technologií a postupů. Vzhledem k naplnění cíle projektu se za nejslabší stránku společnosti 

BVK a.s. považuje složitost a byrokratické zatížení v oblasti její interní dokumentace. 

Příležitost poté návrh projektu spatřuje především v úspoře nákladů, které by realizace 

projektu mohlo přinést. Jednoznačné ohrožení vzhledem k naplnění cíle spatřuje návrh 

projektu v neochotě dodavatelů přistoupit na změnu systému vedení veřejných zakázek. Jedná 

se o palčivý problém, který bude muset společnost BVK a.s. vyřešit a věnovat mu náležitou 

pozornost. 

Samotný návrh projektu je sestaven dle logické posloupnosti na základě standardních postupů 

při řízení projektu podle metodiky IPMA. Návrh začíná identifikační listinou projektu a také 

jeho logickým rámcem. Zde jsou popsány klíčové činnosti potřebné k realizaci projektu, 

jejich odhadovaný rozpočet a doba trvání. Časová analýza a struktura WBS, která je její 

součástí dále rozpracovávají jednotlivé činnosti na detailnější kroky. Je odhadnuta délka 

trvání každé dílčí činnosti a na základě těchto odhadů je určen očekávaný termín ukončení 

navrhovaného projektu. Očekávaná délka trvání projektu je 301 dní. Návrh projektu však 
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kalkuluje s možností prodloužení doby trvání některých činností a oficiální ukončení projektu 

je naplánováno na únor roku 2021. 

Analýza nákladů projektu je součástí další kapitoly. Zde jsou nejprve vyčísleny náklady na 

jednotlivé vstupy do projektu. Jedná se především o mzdové náklady členů projektového 

týmu a náklady na nákup potřebného vybavení a softwaru. Kapitola je uzavřena 

ekonomickým zhodnocením projektu a výpočtem doby jeho návratnosti. Při ekonomickém 

zhodnocení je brán v úvahu očekávaný dopad na snížení nákladů z nákupu materiálu pomocí 

nového elektronického systému. Při odhadech se v práci vycházelo z odborné literatury 

(Kaplan, 2004) a zkušeností sdílených s obchodními partnery společnosti BVK a.s. Odhady 

počítají s celkovou úsporou nákladů ve výši až 2 723 tis. Kč, což představuje úsporu 

přibližně 6 % z celkového objemu nákupu. 

Návrh projektu je zakončen analýzou jeho případných rizik pomocí metody RIPRAN. 

Zpracování analýzy poskytuje podklad pro vedení společnosti a pro členy projektového týmu 

v podobě očekávaných rizik, která mohou při jeho realizaci nastat. Analýza nabízí také možné 

reakce na jednotlivá rizika a nabízí tak možnost jejich ošetření ještě před jejich výskytem.  

Výstupy z jednotlivých kroků návrhu projektu napovídají, že tento návrh disponuje 

potenciálem úspěšné realizace projektu změny nákupního procesu ve společnosti Brněnské 

vodárny a kanalizace a.s. Nyní leží rozhodnutí pouze na vedení společnosti, zda využije zde 

předloženého návrhu a přistoupí k samotné realizační fázi projektu v praxi. 
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