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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu dostavby jaderné elektrárny. V první 

části práce jsou vytyčena teoretická východiska. Ve druhé části jsou definovány cíle, kterých má být 

dosaženo. Třetí část práce se zabývá metodami, které jsou využity ve čtvrté části práce k analýze podniku, 

jeho okolí a analýze rizik posuzovaného projektu. Součástí této kapitoly je identifikace a vyhodnocení 

rizik pomocí metody RIPRAN. V poslední části práce jsou navržena opatření vedoucí ke snížení 

pravděpodobnosti vzniku nebo dopadu rizik na projekt. 

Abstract  

The diploma thesis focuses on risk management of a selected nuclear power plant completion project. 

The first part outlines the theoretical background. The second part defines the goals to be achieved. The 

third part deals with the methods that are used in the fourth part of the document to analyze the 

company, its surroundings and project risk analysis. Part of this chapter is the identification and 

evaluation of risks using the RIPRAN method. In the last part of the document, measures are proposed 

to reduce the probability of occurrence or impact of risks on the project. 

Klíčová slova  

Projekt, riziko, analýzy rizik, projektový management, metoda RIPRAN 

Keywords  

Project, risk, risk analysis, project management, RIPRAN method 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na projekt realizace nového jaderného zdroje o výkonu 1200 

MWe/blok v lokalitě Temelín. Rozsah projektu zahrnuje výstavbu nového jaderného zdroje pro výrobu 

elektřiny a tepla, a to v souladu s požadavky na jadernou a technickou bezpečnost, ochranu životního 

prostředí, zajištění projektového řešení, dokumentaci, výrobu zařízení, výstavbu, montáž, zkoušky a 

zprovoznění nového zařízení.  

Výstavba nového jaderného zdroje je ukotvena v aktualizaci energetické koncepce (ASEK). 

Předpokládaným investorem je společnost ČEZ a.s. ať už přímo nebo prostřednictvím speciálně 

vytvořené dceřiné společnosti.  

Druhá kapitola diplomové práce objasňuje teoretické základy pro analýzu řešené problematiky 

a následného návrhu řešení. Dále zahrnuje základy strategické analýzy, analýzy rizik a analýzy vnitřního 

a vnějšího prostředí, mezi které patří PESTLE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, model „7S“ 

firmy McKinsey a SWOT analýza. 

Třetí kapitola definuje hlavní cíl diplomové práce, tj. zpracování analýzy rizik projektu dostavby 

jaderné elektrárny Temelín o další výrobní blok a specifikuje dílčí cíle, jejichž naplnění umožní splnit 

hlavní cíl diplomové práce. 

Čtvrtá kapitola popisuje a zdůvodňuje použité metody projektového managementu, přičemž 

dílčí výstupy slouží jako podklady k sestavení souhrnné SWOT analýzy potenciálního investora projektu, 

tj. Skupiny ČEZ, která je prezentována v následující kapitole. 

Pátá kapitola je nosnou částí práce. Obsahuje výsledky jednotlivých analýz vnitřního a vnějšího 

prostředí organizace, které byly popsány v teoretické části práce a aplikovány na investora projektu. 

V rámci této kapitoly je dále podrobněji specifikován posuzovaný projekt, zpracována identifikační listina 

a logický rámec projektu, popsána hierarchická struktura projektu a dále jsou prezentovány výstupy 

z časové analýzy, zdrojové analýzy a nákladové analýzy. Kapitola je završena analýzou rizik pomocí 

metody RIPRAN. Identifikovaná rizika jsou ohodnocena a pro nejzávažnější rizika jsou navržena opatření 

vedoucí ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizika, popřípadě ke snížení výsledného dopadu 

konkrétního rizika na projekt. 

Šestá kapitola obsahuje podrobnou diskuzi výsledků výše uvedených analýz. 
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2 SOUČASNÝ STAV / REŠERŠE 

Druhá kapitola diplomové práce objasňuje teoretické základy pro analýzu řešené problematiky 

a následného návrhu řešení. Dále zahrnuje základy strategické analýzy, analýzy rizik a analýzy vnitřního 

a vnějšího prostředí mezi které patří PESTLE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, model „7S“ 

firmy McKinsey a SWOT analýza. 

2.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Již se samotného názvu je jasné, že se projektové řízení zabývá řízením projektu. Na projekt lze 

nahlížet jako na časově ohraničené a organizované úsilí, směřující k vytvoření určitého produktu nebo 

služby.  

2.1.1 Cíle projektu 

Primárním cílem projektu je poskytnout zainteresovaným stranám přidanou hodnotu. Na cíle 

projektu je možné nahlížet i z vyšší úrovně a v tomto případě řešíme strategii projektu, která je tvořena 

kroky potřebnými k dosažení cíle.  

Cíl projektu by mě být tvořen souborem cílových podmínek a parametrů, které jsou objektivně 

měřitelné. Za splnění cílů projektu odpovídá zvolený projektový manažer.  

Úvodní fáze projektu zahrnuje vytvoření plánů projektu a vyhotovení studie proveditelnosti. Na 

začátku projektu je důležité realistické posouzení a vyhodnocení. Obsahem posouzení a vyhodnocení 

projektu je analýza navrhovaného projektu a zejména rozhodnutí o investování. V úvahu se musí brát i 

alternativní projekty, či investice do jiných oblastí podnikání. Nezbytným předpokladem v úvodní fázi 

projektu je zajištění dostatečné podpory pro dokončení vybraného projektu.  

Jakmile se projektová investice schválí, vlastník projektu musí vytvořit zakládající listinu, která 

definuje rámec projektu, jeho cíle, výstupy, rozpočet, časový rámec, kontrolní body a členy týmu. 

(DOLEŽAL, 2012, s. 58) 

2.1.2 Projektový trojimperativ 

V souvislosti s projekty a projektovými cíli zacházíme v podstatě vždy se třemi základními pojmy. 

Jedná se o dostupné zdroje, čas a výsledky neboli tzv. trojimperativ projektového řízení. Účelem 

projektového řízení je snaha o optimální vyvážení těchto tří elementů. Uvědomnění si provázanosti a 

závislosti těchto tří veličin je klíčové pro úspěšnost projektu.  
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Například pokud se změní jedna z nich a druhá má zůstat stejná, musí se změnit odpovídajícím 

způsobem třetí veličina. Trojimperativ je pro lepší představu znázorněn na následujícím obrázku jako 

trojúhelník. (DOLEŽAL, 2012, s. 66) 

 

Obrázek 1 Projektový trojimperativ (DOLEŽAL, 2012, s. 66) 

2.1.3 Zainteresované strany projektu 

Zainteresované strany neboli „stakeholders“ jsou v obecném slova smyslu organizace, instituce, 

skupiny a jednotlivci, kteří svým jednáním ovlivňují úspěch podniku, jeho život a dosahování cílů. Dále 

tyto strany můžeme rozdělit na externí stakeholdery, kteří na podnik působí z vnějšího prostředí, jedná 

se například o zákazníky, dodavatele, konkurenty a orgány státní správy a interní stakeholdery, mezi 

které se řadí zaměstnanci, management a vlastníci podniku. (SCHWALBE, 2011, s. 26) 

2.1.4 Životní cyklus projektu 

Projekt má charakter procesu, který se během doby své existence neustále vyvíjí. Životním 

cyklem projektu se rozumí jednotlivé fáze, ve kterých se projekt může nacházet. Názvy a počet 

jednotlivých fází projektu se liší v závislosti na typu a rozsahu projektu, ale i celé organizace.   

Obecný popis životního cyklu je následující:  

• Konceptuální návrh – formuluje základní záměry, hodnotí přínosy a dopady realizace 

projektu. Odhaduje zdrojovou a nákladovou potřebu a předběžně analyzuje možná 

rizika.  

• Definice projektu – v podstatě upřesňuje výstupy první fáze – příprava metodik, 

identifikace jednotlivých zdrojů, nastavení realistického časového rámce, diverzifikace 

cílů, definice rizik a jejich dopadů, příprava podrobnějších plánů realizace. 

• Produkce – realizace nebo pořízení projektu – kontrola postupu dle projektového 

harmonogramu, kontrola kvality a účinnosti dosažení jednotlivých cílů, testování 
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výstupů, pořízení dokumentace jako podklad pro užívání předmětu projektu a tvorba 

plánů pro následující fázi projektu. 

• Operační období – stěžejní část projektu, začíná užívání předmětu projektu – integrace 

do stávajících organizačních systémů, hodnocení ekonomických, technologických a 

sociálních dopadů realizace a porovnávání s předpoklady z předešlých fází, zpětná 

vazba pro plánování budoucích projektů. 

• Vyřazení projektu – předmět projektu je převeden do stádia podpory a zdroje (lidské i 

technologické) mohou být alokovány na jiný projekt. (SVOZILOVÁ, 2006, s. 37-38) 

Na grafickém znázornění níže jsou vidět jednotlivé fáze spolu s vstupy a výstupy daného 

projektu. 

Obrázek 2 Fáze životního cyklu projektu (zdroj: SVOZILOVÁ 2011, s. 38) 

2.2 RIZIKO 

S rizikem se jednotlivec, podnik nebo organizace setkává každý den během své běžné činnosti. 

Podvědomě je riziko spojeno převážně s negativními následky, ale může přinést i pozitivní následky, 

které mohou být například zdrojem nových příležitostí pro organizaci. Rizika s výhradně negativními 

dopady se nazývají čisté riziko a riziko, ze kterého podnik může získat nějaký prospěch se nazývá 

spekulativní riziko. Předem nelze vědět, zda například k požáru dojde, takže jsou rizika těsně spjata 

s nejistotou budoucího vývoje. To klade značné nároky na proces rozhodování o tom, jak se při vzniku 

rizikové situace zachovat. (KORECKÝ, 2011, s. 22) 
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2.2.1 Definice rizika 

Jednotlivých definic se v posledních letech objevilo velké množství. Všechny zahrnují nebo 

obsahují sousloví „účinek nejistoty na dosažení cílů“. Jedná se tedy o nějakou pravděpodobnost, se 

kterou nastane situace, která se odliší od očekávaného stavu. Jednoznačná definice neexistuje, ale riziko 

můžeme definovat více způsoby: 

• Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, 

• variabilita možných výsledků, 

• odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 

• pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, 

• situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobnosti, 

• nebezpečí negativní odchylky, 

• nebezpečí špatného rozhodnutí, 

• možnost vzniku ztráty nebo zisku, 

• investiční riziko spojené s vývojem hodnoty aktiva,  

• střední hodnota ztrátové funkce, 

• možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. (KORECKÝ, 2011, s. 28) 

2.2.2 Členění rizik 

Rizika lze členit na čtyři základní typy, kterými jsou strategická rizika, operační rizika, finanční 

rizika a rizika nesouladu. 

Strategická rizika mají významný dopad na organizaci. Jsou to rizika řešená na vrcholové úrovni 

managementu podniku a vyžadují dlouhodobé plánování. 

Operační rizika resp. provozní rizika vyžadují pozornost vedení organizace, ale musí být také 

úspěšně začleněna i na nižších stupních. Operační rizika souvisejí především s produkcí nebo běžnými 

činnostmi organizace. Do této skupiny lze zařadit například změnu dodavatele vyvolanou ukončením 

činnosti současného dodavatele. 

Finanční rizika souvisejí přímo se ztrátou ziskovosti a kurzovými ztrátami. Můžeme je dále 

rozdělit na interní a externí rizika. 

Rizika nesouladu čím dál více nabývají na své důležitosti, a to proto, že dochází k vyšší regulaci, 

komplikovanější legislativě a růstu požadavků na reporting a risk management. (SMEJKAL, 2013, s. 150-

151) 
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2.2.3 Klasifikace rizik 

Na klasifikaci rizik je možno nahlížet z několika hledisek. Mezi základní možnosti dělení patří 

následující: 

• Podnikatelské a čisté riziko 

• Systematické a nesystematické riziko 

• Vnitřní a vnější rizika 

• Primární a sekundární riziko 

Podnikatelské riziko může mít jak pozitivní, tak i negativní dopad, naopak čisté riziko může mít 

dopad jedině negativní.  

Systematické riziko je zapříčiněno společnými faktory a postihuje v jakékoli míře všechny 

ekonomické jednotky. Do určité míry je závislé na celkovém vývoji trhu, proto je možné ho označovat za 

riziko tržní. Není možné jej snižovat diverzifikací z důvodu společných faktorů, proto je také možno se 

setkat s pojmem riziko nediverzifikovatelné. Riziko nesystematické má charakteristické vlastnosti pro 

jednotlivé organizace. Rizika systematická jsou rizika makroekonomická a rizika nesystematická pak 

rizika mikroekonomická. 

Vnitřní rizika se vztahují k interním faktorům v organizaci. Rizika vnější jsou ta, která se vztahují 

k externím faktorům působícím na organizaci. Ovlivnitelná a neovlivnitelná rizika, závisí na schopnostech 

manažera nebo podniku ovlivnit příčiny vzniku rizik. Ovlivnitelné riziko je možné zmírnit opatřeními 

zaměřenými na příčiny vzniku. Neovlivnitelná rizika není manažer firmy schopen jakkoli omezovat, ale 

existuje možnost přistoupit na opatření, která sníží nežádoucí dopady těchto rizik. 

Sekundární riziko je způsobeno přijetím opatření na snížení primárního rizika tvořeného určitými 

faktory. (FOTR, 2014, s. 20-21) 

Další členění rizik se pojí s jejich věcnou náplní a z tohoto pohledu se ve většině případů rizika 

rozlišují následovně: 

• Technická/Technologická rizika 

• Výrobní (provozní) rizika 

• Ekonomická rizika 

• Tržní rizika 

• Finanční rizika 

• Legislativní rizika 

• Politická rizika 

• Environmentální rizika 



 

22 

 

• Rizika spojená s lidským činitelem  

• Informační rizika 

• Teroristické útoky (FOTR, 2014, s. 21-22) 

2.2.4 Analýza rizik 

Analýza rizik se provádí na základě seznamu rizik s cílem odhadnout pravděpodobnost výskytu 

určitého nebezpečí a výši předpokládaného negativního dopadu na projekt. Pokud nejsou k dispozici 

data, na základě kterých by se mohla pravděpodobnost výskytu přesně určit (např. pro počasí je možno 

určit pravděpodobnost jevu na základě statistických meteorologických přehledů), tak se využívá zejména 

techniky expertních odhadů. Musí se ale počítat s tím, že expertní odhady mohou být nepřesné a z toho 

důvodu je žádoucí nepříznivý dopad rozložit na dílčí složky, které jsou snadněji předvídatelné. Na základě 

těchto složek se vypočítá celkový dopad, který bývá přesnější, než pokus o odhad celého případu. 

Analýza rizik se dělí na: 

• Kvantitativní – hodnota pravděpodobnosti výskytu a hodnota ztráty je určena přímou 

číselnou hodnotou; 

• Kvalitativní – hodnota pravděpodobnosti výskytu a ztráty je stanovena verbálně (např. 

vysoká pravděpodobnost, velký dopad atd.) nebo pomocí bodovací stupnice (např. čtyři 

body z deseti možných). (DOLEŽAL, 2012, s. 86-87) 

2.2.5 Metoda RIPRAN 

Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) je empirická metoda, která slouží k analýze rizik projektů, 

a to zejména pro středně velké projekty. RIPRANTM je registrovaná ochranná známka, zapsaná Úřadem 

pro průmyslové vlastnictví. Autorem metody RIPRANTM je zaměstnanec VUT v Brně pan docent Branislav 

Lacko, který ji navrhl za účelem podpory analýzy rizik projektů. Analýzu rizika vnímá jako komplexní 

proces. (JEŽKOVÁ, 2013, s. 150) 

Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř kroků, které jsou následující: 

Krok č. 1 - Identifikace nebezpečí  

Krok č. 2 - Kvantifikace rizik  

Krok č. 3 - Reakce na rizika  

Krok č. 4 - Celkové posouzení rizik  
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Krok č. 1 

Prvním krokem, který projektový tým provádí, je identifikace nebezpečí sestavením seznamu 

nebo tabulky. Je doporučeno tuto činnost provádět v týmu, popřípadě v pracovní skupině z důvodu 

dosažení vyšší kvality. (DOLEŽAL, 2012, s. 90) 

Tabulka 1 Krok č.1 metody RIPRAN (DOLEŽAL, 2012, s. 90) 

 

Text řádku můžeme získat hledáním různých možností k dané hrozbě, tedy odpovědí na otázku „Co se 

může přihodit v projektu nepříznivého, když …?“ Nebo můžeme postupovat opačným způsobem a to 

tak, že získáme kompletní text řádku odpovědí na otázku „Co může být příčinou, že to a to nepříznivého 

v projektu nastane?“. V prvním případě hledáme k hrozbě různé následky a v druhém případě se ke 

scénáři hledá jeho příčina. 

Hrozbou se v tomto případě rozumí konkrétní projev nebezpečí (např. technická závada v elektro 

instalaci). Scénářem je děj, který nastane v důsledku výskytu hrozby (např. když vypukne požár 

rozestavěné stavby, která zatím neprošla revizí). Důležité je si uvědomit, že hrozba je příčinou scénáře. 

(DOLEŽAL, 2012, s. 90-91) 

Krok č. 2 

V druhém kroku se provádí vyhodnocování rizika v tabulce, kterou tým sestavil v prvním kroku. 

Tabulka z prvního kroku se rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu na projekt a 

výslednou hodnotu rizika. (DOLEŽAL, 2012, s. 91) 
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Tabulka 2 Krok č. 2 metody RIPRAN (DOLEŽAL, 2012, s. 91)) 

 

Metoda RIPRAN je univerzální metodou a lze ji využít jak pro verbální kvantifikaci, tak i pro číselnou 

kvantifikaci. Číselnou kvantifikací je například: 

• Pravděpodobnost scénáře pro poř. č. 5 je 0,20 

• Dopad na projekt pro poř. č. 5 je 100 000 Kč 

• Hodnota rizika pro poř. č. 5 je 0,2 x 100 000 = 20 000 Kč 

Pro verbální kvantifikaci se využívá slovního hodnocení, které je pro příklad uveden v níže zobrazené 

tabulce. (DOLEŽAL, 2012, s. 91) 

Tabulka 3 Verbální hodnoty pravděpodobnosti (DOLEŽAL, 2012, s. 91) 

 

Krok č. 3 

Ve třetím kroku se sestavují opatření, která slouží ke snížení hodnoty rizika na přijatelnou úroveň. 

Jednotlivé návrhy se obvykle sestavují do tabulky.  

Krok č. 4 

V posledním kroku se posuzuje výsledná hodnota rizika a zkoumá se realizovatelnost projektu se 

zjištěnými riziky. Pokud se celková úroveň vyhodnotí jako velmi vysoká, eskaluje se problém na vyšší 

úroveň řízení.  
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2.3 METODY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU 

Tato kapitola je věnována metodám, které budou využity v dalších kapitolách diplomové práce. 

2.3.1 Logický rámec 

Logický rámec slouží jako pomocná metoda při stanování cílů projektu a jako podpora k jejich 

dosahování. Spadá do metodiky návrhu a řízení projektu označované jako „Logical Framwork Approach 

(LFA)“, která se zabývá přípravou, návrhem, realizací a vyhodnocením projektu. Je třeba rozlišovat pojem 

logický rámec jako dokument a metodiku LFA jako takovou. (DOLEŽAL, 2012, s. 67) 

 

Obrázek 3 Logický rámec (DOLEŽAL, 2012, s. 67) 

Nejnižší úroveň logického rámce jsou vstupy projektu. Obvykle se toto pole označuje jako 

klíčové činnosti neboli aktivity. Jsou to hlavní skupiny činností, které zásadním způsobem působí na 

realizaci konkrétních výstupů resp. musí být vykonány, aby bylo výstupů dosaženo. Nejedná se o detailní 

seznam činností, ale spíše o naznačení scénáře a jak bude výstupů dosaženo. 

Konkrétní výstupy specifikují, co konkrétně bude projektem dosaženo. Neboli co vše je potřeba 

vytvořit, aby nastala požadovaná změna (cílový stav). Dále se řeší co bude konkrétně projektový tým 

zařizovat a za co ponese odpovědnost. Výstupy jsou důsledky realizace klíčových aktivit. 

To, co je pro podnik nejdůležitější, je stanovený cíl (většinou konkrétní změna). Odpovídá na 

základní otázku, proč vůbec chceme projekt realizovat a jakou konkrétní změnu podniku zajistí. Cíl musí 
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být pro daný projekt jen jeden, jinak by to znamenalo, že je potřeba vytvořit více cílových stavů a více 

jednotlivých projektů.  

Nejvyšší pozici v logickém rámci zaujímá záměr. Jedná se o popis rámcového záměru, který je 

součástí našeho projektu, protože náš projekt přispívá k jeho naplnění a je jednou z podmínek jeho 

dosažení. (DOLEŽAL, 2012, s. 68-69) 

2.3.2 Identifikační listina projektu 

Identifikační listina projektu obsahuje nejdůležitější informace o projektu a definuje základní 

organizační strukturu. Využívá se jako taková „kotva“, která definuje meze projektu jak z pohledu 

rozpočtu, harmonogramu, tak i požadovaných výsledků projektu. Z tohoto základního dokumentu 

vychází všechny další kroky v přípravě a realizaci projektu. Pokud během realizace projektu nastane 

taková situace, že budou překročeny limity stanovené v identifikační listině projektu, jedná se o velmi 

významnou změnu.  

Sestavení tohoto dokumentu se považuje za první krok v přípravě a realizaci projektu 

samotného. Schválením listiny začíná první fáze řízení projektu – zahájení. Na její tvorbě se podílí 

přípravný tým projektu a následně je předána vrcholovému managementu, který rozhoduje o jejím 

schválení. (14) 

Na následující stránce je zobrazena doporučovaná obecná forma identifikační listiny.  
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Obrázek 4 Identifikační listina projektu (14) 

2.3.3 Hierarchická struktura rozdělení práce - WBS 

WBS je nejefektivnější způsob, jak srozumitelně a komplexně popsat rozsah celého projektu. 

WBS se doporučuje sestavovat i v případě, že se v rámci popisu rozsahu projektu nic nemá vytvářet.  

Jde o hierarchický rozpad cílů na jednotlivé dodávané výsledky a dále na dílčí výsledky, produkty 

až na úroveň samostatných pracovních balíků. Jednotlivé úrovně reprezentují přesnější definici produktů 

a zároveň obsahují 100 % nadřazeného produktu.  
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WBS dále slouží ke zpřehlednění všech dodávek a výsledků potřebných k dodání všech výstupů 

z celého projektu. Jedná se o stromovou strukturu, která je předpokladem toho, že se nezapomene na 

nic důležitého a také působí jako pojistka proti vygenerování zbytečných výstupů. (29) 

 

Obrázek 5 Work Breakdown Structure (29) 

2.4 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 

2.4.1 Časová analýza 

Zabývá se časovým plánem jednotlivých kroků (harmonogramem) které jsou nepostradatelnou 

součástí plánu projektu. Obsahuje veškerá data a termíny časových návazností mezi jednotlivými 

činnostmi. K jednotlivým úsekům časového rozpisu jsou přiřazeny realizační zdroje. 

Časová analýza projektu, která je představována diagramy a harmonogramy, je podstatnou 

součástí plánu projektu. Slouží jako nástroj pro komplexní a přehledné podchycení velkého množství 

dat, které jsou nutné znát pro řízení projektu. (SVOZILOVÁ, 2006, s. 133) 

Řízení času projektu tedy sdružuje veškeré důležité procesy, které společně vedou ke včasnému 

dokončení projektu. Stihnout dokončit projekt v plánovaném termínu bývá velice obtížné. (SCHWALBE, 

2011, s. 219) 

  



 

29 

 

Hlavních procesů řízení času je šest: 

• definování aktivit, 

• seřazení aktivit, 

• odhad zdrojů, 

• odhad doby trvání, 

• vytvoření harmonogramu, 

• kontrola harmonogramu. 

Mezi jednotlivými projektovými aktivitami mohou nastat určité typy vazeb, zpravidla jsou to tyto 

čtyři:  

• Finish - start (FS) - Ukončení - zahájení; datum dokončení předchůdce určuje datum 

zahájení následovníka. 

• Start - start (SS) - Zahájení - zahájení; datum zahájení předchůdce určuje datum zahájení 

následovníka. 

• Finish - finish (FF) - Ukončení - ukončení; datum dokončení předchůdce určuje datum 

dokončení následovníka. 

• Start - finish (SF) - Zahájení - ukončení; datum zahájení předchůdce určuje datum 

dokončení následovníka. (SCHWALBE, 2011, s. 225-226) 

Metody síťové analýzy 

• Metoda hodnocení a kontroly projektu (PERT - Project Evaluation and Review  

Technique) –  využívá se k řízení komplexních akcí, které mají stochastickou povahu. 

Doba trvání činností je chápána jako náhodná proměnná mající určité rozložení 

pravděpodobnosti.  

• Metoda kritické cesty (CPM - Critical Path Method) – je založena na vyhledávání a 

analýze kritických úkolů projektu. Kritická cesta je nejdelší sled úkolů projektu, v které 

se nevyskytují žádné časové rezervy. 

• Metoda šipkových diagramů (ADM - Arrow Diagramming Method) – je to metoda, která 

reprezentující diagram formou síťových grafů, ve kterých jsou činnosti zastoupeny 

šipkami mezi jednotlivými body diagramu. 

• Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb (PDM – Precedence Diagram 

Method) - obsahuje možnosti předchozích metod a přidává vazby mezi činnostmi. 

• Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (GERT - Graphical Evaluation and 

Review Technique) – podobá se výše zmiňované metodě PERT, oproti ní je ale vylepšená 
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v možnostech větvení a je možné vícenásobné ukončení projektu. (SVOZILOVÁ, 2006, s. 

134) 

Ganttovy diagramy 

Jednoduše a přehledně zobrazují posloupnost úkolů, jejich začátky a jejich konce. Jednotlivé 

úlohy projektu jsou zpravidla seřazeny od shora dolů, přičemž časová osa je znázorněna na horizontální 

linii. Ganttovy diagramy jsou velmi oblíbeným a často využívaným nástrojem pro menší projekty. 

V dnešní době jsou díky moderním softwarovým nástrojům schopny zahrnovat závislosti mezi 

jednotlivými úkoly. (SVOZILOVÁ, 2006, s. 134) 

2.4.2 Zdrojová analýza projektu 

Realizace činností projektu vyžaduje množství zdrojů, mezi které se řadí zdroje materiální, 

finanční a lidské. Právě lidské zdroje jsou jedny z nejdůležitějších. Projekt pro svou realizaci potřebuje 

pracovníky různých profesí. V určitém čase a místě máme k dispozici omezené množství pracovníků. 

Proto je nutné dbát na správné rozvržení a řízení pracovníků při uskutečnění činností celého projektu. 

Čerpání zdrojů závisí na časovém rozvrhu jednotlivých činností projektu. (FIALA, 2004, s. 65-67) 

Mezi hlavní procesy plánování se řadí: 

• Identifikace potřeby zdrojů - do časového plánu projektu je nutné zaznamenat jaké zdroje jsou 

potřebné k tomu, aby byly naplánované úkoly splněny v naplánovaných termínech a s 

požadovaným výsledkem. 

• Zjištění možných omezení – velice důležitou složkou plánování je zjištění, které zdroje jsou pro 

projekt volné, a zda se k nim vztahují omezení v dostupnosti či kapacitě. 

• Porovnání - v tomto kroku se zjišťují případné konflikty mezi zdroji, což může nastat v situaci, 

pokud nejsou dostupné zdroje schopné pokrýt potřeby pro projekt. 

• Vyrovnání zdrojů – v tomto kroku je nutné vyřešit případné konflikty zdrojů zjištěné v předešlém 

kroku. 

Výstupem kapacitního plánování mohou být tabulky, které obsahují číselnou sumarizaci nebo je možné 

využít grafických řešení v podobě histogramů nebo Ganttova diagramu. (DOLEŽAL, 2012, s. 194-195) 

2.4.3 Nákladová analýza projektu 

Další součástí fáze plánování, která navazuje především na časové plánování a plánování zdrojů, 

je plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu. Rozpočet projektu se skládá z nákladů a výnosů, lze 

jej definovat jako celkový objem prostředků, které jsou přiděleny danému projektu. Rozpočet je 

základním pilířem projektového plánu, je podstatný pro všechny zainteresované strany projektu. 
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Nákladová analýza se dělí na následující části: 

1. Odhad rozpočtu v předprojektové fázi - jedná se zatím jen o hrubý odhad nákladů 

projektu pomocí porovnání s jinými projekty. 

2. Ve fázi plánování nákladů se sestaví podrobný rozpočet nákladů projektu – ten už 

vychází z ocenění jednotlivých činností na nejnižších úrovních hierarchické struktury a 

postupuje se dále až do zjištění nákladů na celý projekt. 

3. Poslední složkou, ale neméně důležitou jsou rezervy - je nutné vytvoření dostatečného 

rezervního fondu, který pokryje případě vzniklé neočekávané náklady. Málokdy se 

povede projektovému týmu dodržet původní plán, většinou je třeba alespoň malých 

změn. Je důležité tyto odchylky zaznamenat a zdůvodnit. (DOLEŽAL, 2012, s. 203) 

2.5 STRATEGICKÁ SITUAČNÍ ANALÝZA 

Strategická situační analýza je velmi důležitou součástí při tvorbě strategie, protože 

managementu umožňuje uvědomit si, v jaké současné situaci se podnik nachází a jaké má předpoklady 

úspěchu. Zabývá se tím, na co by se mělo vedení firmy v budoucnu soustředit a kam by měla organizace 

směřovat. (JAKUBÍKOVÁ, 2013, s. 94-95) 

 

Obrázek 6 Strtegická situační analýza (JAKUBÍKOVÁ, 2013, s. 95) 
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2.5.1 Analýza PESTLE 

PESTLE analýza se hojně využívá pro hodnocení vývoje externího prostředí organizace. Název 

vyplývá z počátečních písmen jednotlivých faktorů, které se v analýze dále zkoumají. Faktory, které 

z venku ovlivňují chování podniku jsou politicko-právní, ekonomické, sociokulturní, technologické, 

legislativní a enviromentální. 

• Politicko-právní faktory – zabývají se politickou stabilitou v zemi, stabilitou vlády, vlivem 

jednotlivých politických stran, činnostmi zájmových skupin, členstvím země 

politickohospodářských skupinách, fiskální politikou, sociální politikou a zákony. 

• Ekonomické faktory – řeší vývoj hrubého domácího produktu, ekonomický cyklus, 

platební bilance státu, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, míra inflace 

nebo deflace, průměrná výše důchodů obyvatelstva a tak dále. Ekonomické faktory mají 

zásadní vliv na kupní sílu spotřebitelů. 

• Sociální a kulturní faktory – jsou to takové faktory, které působí na kupní chování 

spotřebitelů a na chování organizací.  

• Technologické faktory - jedná se o aktuální trendy výzkumu a vývoje. Důležité jsou 

zejména takové faktory, které představují technologický pokrok pro organizaci. Díky nim 

jsou podniky schopny efektivnější produkce a tím dosahovat lepších hospodářských 

výsledků.  

• Legislativní faktory – zabývají se evropskou a mezinárodní legislativou. Sledují chystané 

zákony a vyhlášky, regulaci importu a exportu, ochranu životního prostředí a státní 

regulace.  

• Enviromentální faktory- analyzují faktory, na které je v současné době kladen velký 

důraz. Státy i organizace jsou nuceny dodržovat přísná opatření, normy a limity v oblasti 

enviromentální ochrany. Důležitými složkami je nakládání s odpady, klimatické změny a 

ochrana ohrožených druhů zvířat. (JAKUBÍKOVÁ, 2013, s. 100-101) 

2.5.2 Porterův model pěti sil 

Jedná se o model, který analyzuje odvětví a patří k nejvýznamnějším nástrojům analýzy 

mikroprostředí. Analyzuje vliv současné konkurence a schopnost ovlivnit cenu nebo nabízené množství 

výrobku či služby. U potenciálních konkurentů lze spekulovat o tom, zda na trh vstoupí a jak mohou 

svým působením ovlivnit současnou situaci. Dodavatelé mohou přímo ovlivnit cenu vstupů a tím pádem 

ovlivní i cenu výstupů. Kupující svou poptávkou ovlivňují cenu na základě celkového poptávaného 

množství. Substituční produkty a jejich cena může částečně změnit poptávku po produktu či službě. 

(SEDLÁČKOVÁ, 2006, s. 47) 
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Obrázek 7 Portovo model pěti konkurenčních sil (SEDLÁČKOVÁ, 2006, s. 47) 

2.5.3 Model „7S“ firmy McKinsey 

Tento model byl vytvořen v 70. letech a měl sloužit jako nástroj manažerů pro pochopení 

problematiky, která se vztahuje k organizačním změnám. Dle tohoto modelu je nutné nahlížet na 

společnost jako na množinu sedmi faktorů, které na sebe vzájemně působí. V principu se dá tento model 

rozdělit na „Tvrdé S“ mezi které patří strategie, struktura, systémy a na „Měkké S“ do nichž patří styl 

společnosti, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty podniku.  

• Strategie - popisuje jakým způsobem organizace dosahuje stanovených cílů a jak je 

schopná reagovat na hrozby nebo příležitosti. 

• Struktura - je chápána jako organizační uspořádání ve smyslu nadřazenosti, 

podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, oblasti expertízy, kontrolních 

mechanizmů a sdílení informací. 

• Systémy - formální a neformální mechanismy, které slouží k řízení každodenní aktivity 

podniku a obsahují manažerské informační systémy, komunikační systémy, kontrolní 

systémy, inovační systémy, systémy a dále řeší odbornost interních dokumentů v 

organizaci. 

• Styl – řeší správnost a rychlost rozhodování, existují tři základní typy stylu řízení - 

autokratický, demokratický a styl „laissez-faire“.  

• Spolupracovníci - jedná se o lidské zdroje organizace a jejich vzdělávání, specializaci, 

vztahy mezi nimi, funkce, motivace a osobní rozvoj. 

• Schopnosti - profesionální znalosti, návyky a kompetence, které existují uvnitř 

organizace. Určují nejsilnější vlastnosti podniku a zabývá se tím, jak se potenciálně 

v budoucnosti ještě zlepšit. 
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• Sdílené hodnoty – definují základní hodnoty podniku, podnikovou kulturu a etiketu. 

(MALLYA, 2007, s. 73-75) 

2.5.4 SWOT Analýza 

Principem SWOT analýzy je identifikace silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb vůči 

projektu, nebo samotné organizaci. Zjištěné stránky se zapíší do tabulky, která slouží jako podpora pro 

vyhodnocení situace. Autor metody doporučuje zkoumat nejen samotné faktory, ale i možné interakce 

mezi nimi. (DOLEŽAL, 2012, s. 61-62) 
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3 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat analýzu rizik projektu dostavby jaderné elektrárny 

Temelín o další výrobní blok, včetně návrhu procesu monitorováni rizik. Proces řízení rizik bude navrhnut 

tak, aby se dal využít pro další projekty realizované v budoucnu.  

K dosažení hlavního cíle práce je nutné nejdříve splnit následující dílčí cíle: 

• Vypracování teoretických východisek řešené problematiky, 

• zpracování strategické analýzy s ohledem na současný stav vnitřního a vnějšího 

prostředí organizace, 

• návrh projektu včetně časové, zdrojové a nákladové analýzy s využitím softwaru MS 

Project, 

• identifikace rizik projektu, jejich vyhodnocení a možné návrhy na minimalizaci 

pravděpodobnosti výskytu rizik či snížení dopadu. 
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

V rámci diplomové práce jsou použity metody projektového managementu, jejichž dílčí výstupy 

slouží jako podklady k sestavení souhrnné SWOT analýzy. Analýza okolí podniku je důležitá z důvodu 

zjištění informací o prostředí, ve kterém organizace působí, a pro vytvoření silné základy pro strategické 

aktivity. Hlavním cílem strategické analýzy je identifikace a vyhodnocení relevantních faktorů, které mají 

vliv na strategii a cíle podniku.  

Analýza prostředí podniku se dělí na dvě části. První část zahrnuje analýzu vnějšího prostředí, 

která se zaměřuje zejména na vývojové trendy prostředí. Druhou částí je analýza vnitřního prostředí, 

která objektivně hodnotí silné a slabé stránky firmy. 

Prvním nástrojem využitým pro analýzu vnějšího prostředí je PESTLE analýza, která hodnotí 

faktory představující možnou budoucí hrozbu či příležitost pro podnik. Faktory řešené v této analýze 

jsou následující: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a enviromentální. Další 

analýzou vnějšího prostředí je Porterův model pěti konkurenčních sil, který definuje síly působící na 

podnik a identifikuje z nich ty nejvýznamnější, takže management podniku je může v budoucnu ovlivnit 

pomocí strategických rozhodnutí.  

S využitím analýzy vnitřního prostředí hodnotí management podniku současné postavení firmy. 

Řeší, jaké zdroje a v jakém objemu jsou k dispozici pro aktivity podniku, přičemž zdroji se rozumí 

pracovníci, finanční prostředky, dovednosti a znalosti manažerů a schopnost jejich využití je ve prospěch 

organizace. Jako hlavní zdroj výše zmíněných informací slouží analýza „7S“ dle firmy McKinsey, která 

zkoumá strategii, strukturu podniku, systémy řízení, vztahy mezi spolupracovníky, jejich schopnosti a 

sdílené hodnoty podniku.  

Všechny výše popsané analýzy slouží jako podklad pro sestavení SWOT analýzy, která hodnotí 

jak vnější, tak i vnitřní okolí podniku. Název této analýzy je odvozen z počátečních písmen faktorů 

zkoumaných v rámci této analýzy – tj. silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats).  

Následně jsou využity metody z projektového řízení, tj. logický rámec a metoda pro analýzu rizik 

projektů - RIPRAN.  
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5 VLASTNÍ ŘEŠENÍ / DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

5.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost ČEZ, a. s vznikla dne 6. května 1992 transformací státního podniku České energetické 

závody. V současnosti je největším výrobcem elektřiny v České republice a spadá pod mateřskou 

Skupinu ČEZ, která sdružuje desítky dalších společností napříč různými průmyslovými odvětvími. Firma 

působí celkem v 7 zemích a zaujímá silnou pozici v energetickém průmyslu ve střední a jihovýchodní 

Evropě. Skupina ČEZ nepůsobí pouze v energetickém průmyslu, ale zabývá se také těžbou uhlí, distribucí 

a prodejem energií finálním zákazníkům.  

Firma se v uplynulých letech umisťuje na nejvyšších příčkách mezi nejziskovějšími Českými 

společnostmi a zároveň se řadí mezi největší zaměstnavatele v ČR se svými zhruba 26 tisíci zaměstnanci.  

5.2 PESTLE ANALÝZA 

Analýza PESTLE je součástí strategické analýzy okolního prostředí organizace. Název je odvozen 

od počátečních písmen externích faktorů, které organizaci ovlivňují. Podstatou je identifikace 

nejvýznamnějších událostí a jevů, které působí na společnost. Výsledky analýzy jsou součástí podkladů 

k sestavení SWOT analýzy. 

5.2.1 Politické a legislativní faktory 

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v zemích západní, střední a 

jihovýchodní Evropy s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, 

obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí.  

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na 

základním kapitálu téměř 70 %. Vzhledem k sídlu mateřské společnost v České republice je základní 

rámec podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ definován zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník. Skupina ČEZ je emitentem cenného papíru přijatého k obchodování na veřejném trhu, je tudíž 

rovněž vázána i zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V procesu zadávání zakázek 

musí Skupina ČEZ respektovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně příslušných 

navazujících vyhlášek a nařízení vlády ČR. 

Kromě výše uvedeného obecného legislativního rámce je pro Skupinu ČEZ klíčovou legislativa 

pro oblast energetiky, přičemž základní legislativní rámec v této oblasti tvoří zejména následující právní 

předpisy:  
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• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  

• zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

a o změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon),  

• zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  

• zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).  

Česká republika je členským státem Evropské unie, tudíž Skupina ČEZ musí respektovat závazné 

právní předpisy EU. Vzhledem k předmětu podnikání se jedná především o legislativu v oblasti 

energetiky. Zásadní legislativní faktory s potenciálním ekonomickým dopadem budou diskutovány níže 

v sekci věnované ekonomickým faktorům. 

Podnikání Skupiny ČEZ, jako společnosti majoritně vlastněné českým státem, je samozřejmě 

výrazně ovlivňováno politickými faktory, a to jak na úrovni EU (zde zejména legislativou v oblasti 

životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a energetiky), tak i vnitrostátní politickou situací 

v ČR. (4, 6)  

5.2.2 Ekonomické faktory 

Česká republika jako členský stát EU musí respektovat legislativní rámec EU. V případě Skupiny 

ČEZ, jako energetické firmy, jsou zvláště důležité předpisy z oblasti ochrany životního prostředí resp. 

snižování emisí skleníkových plynů, které mají výrazný dopad na oblast energetiky, zejména na portfolio 

provozovaných zdrojů, a de facto ovlivňují ceny elektřiny (např. prostřednictvím systému obchodování 

s emisními povolenkami) a ve svém důsledku i dlouhodobý investiční program společnosti. 

V současné době energetické firmy všech členských států vyhodnocují dopady zejména tzv. 

„zimního balíčku“ z roku 2018. Jedná se především o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 

a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Dále se jedná o směrnici o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů (OZE) a nařízení o správě energetické unie. Budoucí podoba trhu s elektřinou je 

rovněž ovlivňována nařízením o rizikové připravenosti v elektroenergetice a nařízením, kterým se zřizuje 

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Do zimního balíčku 

jsou ještě zařazeny revize směrnice o společných pravidlech trhu s elektřinou a revize nařízení o vnitřním 

trhu s elektřinou. 

V průběhu roku 2018 byl fakticky dokončen legislativní proces revize trhu s emisními 

povolenkami v EU. Dne 19. března 2018 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za 
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účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií 

a rozhodnutí (EU) 2015/1814. Do skupiny legislativních aktů s dopadem do sektoru energetiky lze rovněž 

zařadit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném 

každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období let 2021–2030 přispívajícím k 

opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) 

č. 525/2013. 

Ceny elektřiny na středoevropském trhu jsou v zásadě ovlivňovány vývojem cen komodit, které 

určují proměnné náklady na výrobu elektřiny. Nejvýraznější vliv na cenu elektřiny mají pohyby cen uhlí a 

ceny emisních povolenek, v omezené míře pak i ceny zemního plynu. Ceny elektřiny jsou dále 

ovlivňovány vývojem poptávky po elektřině, vývojem množství výrobních kapacit v regionu, které jsou 

zase podmíněny postupně implementovaným legislativním rámcem EU v oblasti snižování emisí 

skleníkových plynů. V důsledku výše uvedeného závazku členských států ke každoročnímu snižování 

emisí skleníkových plynů v období let 2021–2030 je v posledních letech zaznamenáván trvalý nárůst 

kapacity obnovitelných zdrojů, naopak postupně klesá využití uhelných elektráren. 

Vývoj velkoobchodních cen elektřiny za posledních 5 let je prezentován na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 8 Vývoj cen elektřiny za posledních 5 let (28) 

Od února roku 2016, kdy dosáhly ceny elektřiny minimálních hodnot cca 22 EUR/MWh 

(v důsledku doznívání ekonomické recese v předchozích letech), byl v následujících letech zaznamenán 

postupný nárůst cen.  
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Podle prezentace pro investory Skupiny ČEZ z listopadu 2019 byl indikován od listopadu 2017 

nárůst velkoobchodní ceny elektřiny z 36 EUR/MWh na 45,40 EUR/MWh, který byl zapříčiněn především 

růstem ceny emisní povolenky z 7,6 EUR/t na cca 20 EUR/t. Navyšování velkoobchodní ceny elektřiny má 

samozřejmě pozitivní vliv na celkové hospodaření společnosti.  

Příznivý vývoj nárůstu velkoobchodních cen elektřiny od roku 2016 až do konce roku 2019 byl 

následně nahrazen stagnací a následným poklesem ceny v důsledku počínající stagnace především 

německého hospodářství a následně i elektroenergetického trhu, který je rozhodujícím trhem pro region 

střední Evropy.  

Dalším faktorem, který může výrazně ovlivnit hospodaření Skupiny ČEZ v roce 2020 je pokles 

spotřeby v důsledku aktuálně probíhající koronavirové epidemie. Podle informací odborných serverů 

(Oenergetice.cz) spotřeba elektrické energie v evropských zemích vlivem omezení v souvislosti s 

infekčním onemocněním Covid-19 významně klesá. Největší pokles hlásí Itálie a Francie, kde spotřeba 

ve 12. týdnu klesla o 16-20 % ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Obdobný podobný pokles bude 

zřejmě brzy zaznamenán i v dalších evropských zemích, včetně relevantního středoevropského regionu. 

(2, 6, 20) 

5.2.3 Sociální faktory 

Sociální a demografické faktory zohledňují sociální a demografickou strukturu, životní úroveň, 

životní styl a populační vývoj obyvatelstva. Všechny tyto faktory mohou přímo či nepřímo ovlivňovat 

okrajové podmínky vymezující pozici energetické společnosti na energetickém trhu, např. z hlediska 

vybavenosti domácností elektrickými spotřebiči. 

Z hlediska předmětu podnikání energetické společnosti se výše uvedené faktory v 

koncentrované formě projevují prostřednictvím spotřeby elektřiny, zejména v oblasti maloodběru 

elektřiny pro obyvatelstvo. Ovšem z hlediska dodavatele elektřiny není směrodatný vývoj v dílčím 

segmentu trhu, nýbrž integrální charakteristika, v tomto případě dlouhodobý vývoj celkové čisté 

spotřeby elektřiny, tj. včetně velkoodběru a maloodběru pro podnikatele. 
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Dlouhodobý vývoj výroby a spotřeby elektřiny v ČR je prezentován na obrázku níže: 

 

Obrázek 9 Vývoj výroby a spotřeby elektřiny v ČR (12) 

Z historických záznamů ERÚ lze identifikovat velmi mírný roční nárůst čisté spotřeby z 45,6 TWh 

v roce 1983 na 62,2 TWh v roce 2018, tj. v průměru 1 %/rok.  

Další vývoj spotřeby elektřiny v ČR je předmětem každoročních případových studií Operátora 

trhu s elektřinou (OTE) zveřejňovaných v Zprávě o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou 

elektřiny a plynu. Předpokládaný vývoj tuzemské netto spotřeby je prezentován na níže uvedeném 

obrázku: 

 

Obrázek 10 Vývoj tuzemské netto spotřeby (34) 

Ve střednědobém horizontu se vývoj poptávky po elektřině dle jednotlivých případových studií 

významně neliší, což je způsobeno především kompenzací vlivů různé míry dosahování úspor a různé 

míry rozvoje elektromobility. Koncepční případová studie předpokládá v roce 2030 tuzemskou netto 

spotřebu se zahrnutím elektromobility ve výši 72 TWh, což je oproti roku 2017 nárůst přibližně o 16 %. 

V dlouhodobém horizontu do roku 2050 vymezují tři případové studie (koncepční, obnovitelná, 

plynová) koridor nárůstu poptávky elektřiny na úrovni čisté spotřeby ve výši 25 % až 33 % oproti roku 
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2018. Koncepční případová studie předpokládá v roce 2050 tuzemskou netto spotřebu se zahrnutím 

elektromobility ve výši 83 TWh, což je oproti roku 2017 nárůst přibližně 33 %; obnovitelná 80 TWh a 

plynová 78 TWh. (12) 

5.2.4 Technologické faktory 

Podle výroční zprávy Skupiny ČEZ z roku 2018 je technologický pokrok spolu s politickými cíli 

EU v oblasti ochrany klimatu a vývojem cen komodit na velkoobchodních trzích jedním z hlavních faktorů 

aktuálně ovlivňujících evropský energetický sektor. Každý z těchto faktorů přispívá k velkým změnám v 

energetice, zejména k její postupné decentralizaci a vzniku nových obchodních modelů soustředěných 

okolo koncového zákazníka. 

„Technologický pokrok bude zásadním faktorem pro budoucnost energetiky. Největší změny 

působí v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů a decentrálních řešení. Investiční náklady na velké 

fotovoltaické elektrárny klesly za posledních 10 let na méně než 15 % původní úrovně a do budoucna je 

očekáván další pokles. K rychlému snižování nákladů a zlepšení parametrů dochází i u dalších typů 

obnovitelných zdrojů. Významný posun se také projevuje v technologiích pro skladování energie. Jen 

během několika posledních let byly v Evropě zprovozněny velké baterie s kapacitou několika stovek MW. 

Technologický rozvoj povede k růstu decentralizované energetiky na úkor velkých zdrojů. Rozvoj 

distribuované výroby bude stále více tažen nákladovou konkurenceschopností, a nikoli dotacemi jako dříve. 

Distribuovaná výroba zároveň přinese nové obchodní příležitosti pro energetické firmy“. (6) 

Z technického hlediska bude směřování energetiky k vysokému zastoupení decentrálních OZE, 

zejména větrných a solárních elektráren s nestabilní dodávkou závislou na počasí, vyžadovat navýšení 

flexibilního výkonu elektráren a rovněž zvýšení flexibility na straně spotřeby, což ve svém důsledku 

přispěje k rozvoji technologií skladování elektřiny, zejména bateriových systémů integrovaných v tzv. 

chytrých sítích (Smart Grids). Technologický pokrok zároveň napomůže dalšímu zlevňování výroby 

elektřiny v OZE. 

Skupina ČEZ na výše popsané technologické trendy reaguje zvyšováním výroby v decentrálních 

OZE, konkrétně programem digitalizace distribuční soustavy a vybraných interních procesů, které zavádí 

nástroje pro efektivnější práci s klientem. Společnost ČEZ Distribuce pokračuje v realizaci strategie 

rozvoje optické infrastruktury s cílem zajistit dlouhodobý rozvoj moderních technologií v oblasti řízení 

distribuční soustavy v synergii s přípravou na následnou vyšší automatizaci sítí. Dále systematicky buduje 

infrastrukturu a připravuje komerční produkty a služby v oblasti elektromobility a zapojila se do 

programu Smart City (využití moderních technologií pro řízení energetického systému měst). 
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5.2.5 Ekologické faktory 

Podle výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2018 jsou evropské ekologické závazky vyplývající ze 

zimního balíčku na jedné straně rizikem z důvodu dodatečných výdajů na ekologizaci zdrojové základny, 

ale také příležitostí pro rozvoj. S odvoláním na studii Eurelectric předpokládá navýšení podílu elektřiny 

na spotřebě energií z 22 na 48 procent. Skupina ČEZ hodlá v souladu se svým závazkem začít vyrábět 

elektřinu bez emisí skleníkových plynů nejpozději od roku 2050. 

„V roce 2018 pokračovaly přípravné, projekční a realizační práce orientované hlavně na oblast 

ekologizačních opatření. Cílem je připravit příslušné zdroje na plnění legislativních požadavků platných od 

srpna 2021, kdy vejdou v platnost nové emisní limity. Mezi nejvýznamnější projekty lze zařadit výstavbu 

nového odsíření elektrárny Mělník I, výstavbu plynové kotelny v teplárně Trmice a v neposlední řadě i 

pokračující přípravné analýzy pro výběr nejvhodnější a ekonomicky přijatelné varianty záchytu rtuti. Další 

investice směřovaly do přípravy a realizace akcí pro obnovu zařízení a maximalizaci bezpečnosti provozu, 

účinnosti a ekologie výroby, které souvisejí s dlouhodobým plánem oprav a modernizací. V případě vodních 

elektráren se jedná o řadu investičních akcí do obnovy či modernizace zařízení a zvýšení účinnosti výroby 

po cca 25 letech provozování“. (6) 

Skupina ČEZ na trend ekologizace evropské energetiky reaguje posilováním segmentu 

energetických služeb pro zákazníky a chytrých energetických řešení. Dlouhodobé cíle Evropské unie 

požadující úspory spotřeby energií přinášejí růstový potenciál např. pro společnosti ČEZ ESCO v ČR a 

skupinu Elevion v Německu. 

5.2.6 Vyhodnocení PESTLE analýzy 

Následující tabulka hodnotí vybrané faktory vyplývající z výše uvedené analýzy v řazení podle 

celkové intenzity dopadu: 

Tabulka 4 Porovnání jednotlivých faktorů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktor Příležitost/ 

Ohrožení 

Významnost Pravděpodobnost Celková intenzita 

dopadu 

Snížení spotřeby elektřiny Ohrožení 4 2 8 

Snížení ceny elektřiny Ohrožení 4 2 8 

Politicko-environmentální 

omezení 

Ohrožení 5 1 5 

Nové technologie Příležitost 2 2 4 
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Spotřeba elektřiny  

Jedná se o integrální parametr, který závisí na mnoha okrajových podmínkách. Nejvýznamnější 

vliv vykazuje celková kondice ekonomiky státu, jelikož segmenty průmyslu, energetiky, dopravy a 

stavebnictví souhrnně spotřebovávají více než 41% veškeré vyrobené elektřiny (ERÚ, 2018). Dlouhodobý 

vývoj dokladuje pozvolný nárůst spotřeby a koncepční případová studie OTE předpokládá při zohlednění 

rozvoje elektromobility nárůst ve střednědobém horizontu do roku 2030 o 16 %. V současné době jsou 

diskutovány dopady koronavirové epidemie na sektor energetiky. Podle analýz agentury ICIS poklesne 

výroba elektřiny v evropských zemích v roce 2020 meziročně o 6,2 %. Pokles se očekává především u 

zařízení využívajících zemní plyn (17,4 %) a dále u uhelných elektráren (černé uhlí 12,8 %, hnědé uhlí 

6,5 %) (Oenergetice.cz). Z tohoto důvodu je diskutovaný faktor klasifikován jako ohrožení se střední 

intenzitou dopadu. 

Cena elektřiny 

Velkoobchodní cena elektřiny prodělala dynamický vývoj v roce 2018. Německá cena základního 

pásma s dodávkou v roce 2019 výrazně rostla z úrovní kolem 30 EUR/MWh na počátku roku až na 

mnohaletá maxima ve výši 57 EUR/MWh, kterých bylo dosaženo v polovině září 2018. Ve zbytku roku již 

pak ceny oscilovaly okolo hodnoty 50 EUR/MWh, přičemž na konci roku cena uzavírala na 55 EUR/MWh, 

což znamenalo 48 % meziroční nárůst (Výročí zpráva ČEZ 2018). V průběhu roku ceny oscilovaly v pásmu 

mezi 45-50 EUR/MWh, od února 2020 byl zaznamenán pokles z důvodu poklesu průmyslové výroby 

v důsledku koronavirové epidemie (ČEZ, Zpráva pro investory, 4/2020). Vzhledem k nejisté budoucí 

prognóze z hlediska délky trvání a poklesu ceny je diskutovaný faktor klasifikován jako ohrožení se 

střední intenzitou dopadu. (20) 

Politicko-environmentální omezení 

Omezení z této oblasti mají obecně na energetické firmy výrazný vliv, a to především z důvodu 

velmi dlouhého investičního cyklu energetických technologií. Životnost konvenčních elektráren bez 

zásadní rekonstrukce dosahuje zhruba 30-40 let, jaderných elektráren 60 let. Typickým příkladem 

politicko-environmentálních omezení je aktuální politika EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, 

která prostřednictvím příslušné legislativy a systému nákupu emisních povolenek výrazně dopadá na 

ekonomiku provozovatelů konvenčních zdrojů, zejména hnědouhelných elektráren. Diskutovaný faktor 

je velmi významný a je klasifikován jako ohrožení se středním dopadem. V současné době je však již 

dostatečně vymezeno směřování politického vedení EU k nízkouhlíkové energetice, vláda ČR přijala dne 

13.1.2020 energeticko-klimatický plán (Euractiv.cz), souběžně pracuje tzv. Uhelná komise jako poradní 

orgán vlády, zřízená usnesením vlády č. 565 ze dne 30. 6.2019, takže pravděpodobnost neočekávaných 

politických zásahů je relativně nízká. (10) 
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Nové technologie 

Technologický pokrok bude zásadním faktorem pro budoucnost energetiky. Největší změny 

působí v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů a přechodu ze stávajícího striktně centralizovaného 

systému na koncepci centrální energetiky s vysokým zastoupením lokálních obnovitelných zdrojů. 

Skupina ČEZ považuje tento faktor za příležitost k dalšímu rozvoji a cíleně se zaměřuje na rozvoj nových 

technologií, což m.j. dokládá nákup technologických společností Cosmo Tech a Cloud&Heat 

Technologies v roce 2018, prostřednictvím svého investičního fondu INVEN CAPITAL (tiskové zprávy 

Skupiny ČEZ). Faktor byl klasifikován jako příležitost se středním dopadem, zejména z důvodu delšího 

časového horizontu implementace nových technologií do sektoru energetiky v porovnání např. se 

sektorem průmyslu. (5) 
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5.3 PORTEROVA ANALÝZA PĚTI SIL 

V případě analýzy vycházející z Porterova modelu pěti sil je nutné zohlednit specifické podmínky 

trhu v oblasti elektroenergetiky, které v určitých segmentech naplňují definici tzv. „přirozeného 

monopolu“. 

„V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. rozhoduje Energetický regulační úřad o regulaci 

cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Regulaci ERÚ podléhají subjekty 

podnikající v energetice s tzv. přirozeným monopolem. V kontextu těchto Zásad cenové regulace se jedná 

o subjekty, které mají licenci na činnosti přenos elektřiny, přeprava plynu a distribuce elektřiny a plynu a 

na činnosti operátora trhu a na činnost obchod s elektřinou a plynem, kteří jsou dodavateli poslední 

instance. Fungování těchto činností v dané oblasti je zabezpečeno pouze jediným subjektem, protože 

budování paralelní infrastruktury není ekonomicky efektivní. Aby nemohlo docházet k tomu, že by subjekty 

s monopolním postavením nekontrolovatelně určovaly ceny, jsou ceny za jimi vykonávané činnosti 

regulovány“. (12) 

5.3.1 Stávající konkurence 

Skupina ČEZ historicky vykazuje na českém elektroenergetickém trhu velmi silnou a stabilní 

pozici. V segmentu produkce energetického uhlí dosahuje její podíl 55 % (20,4 mil. tun), dalšími 

konkurenty jsou OKD (černé uhlí), Sev.en Energy a Sokolovská uhelná (hnědé uhlí). V oblasti výroby 

elektřiny dosahuje její podíl 70 % (60,8 TWh), konkurenty je řada dalších producentů. V oblasti distribuce 

dosahuje její podíl 65 % (35,9 TWh), konkurenti jsou především EON a PRE. V oblasti prodeje 27 % (16,7 

TWh), konkurenti jsou především EON, PRE, Bohemia Energy, Innogy, Centropol Energy. Prezentovaná 

data dokladují stabilní pozici Skupiny ČEZ vůči stávajícím konkurentům a z tohoto důvodu je výsledné 

působení tohoto faktoru klasifikováno stupněm 1 (nízké). 

5.3.2 Nová konkurence 

Vstup nových konkurenčních subjektů na elektroenergetický trh je výrazně limitován souhrnem 

legislativních, technických a ekonomických podmínek. Společnost s podnikatelským záměrem výroby 

elektřiny musí m.j. získat licenci na výrobu elektřiny od ERÚ, z hlediska technického musí splnit 

požadavky provozovatele přenosové soustavy ČEPS (Kodex přenosové soustavy) resp. požadavky 

provozovatele příslušné distribuční soustavy (Pravidla provozování distribuční soustavy), z hlediska 

ekonomického musí být schopny investovat značné investiční prostředky, zejména v oblasti konvenčních 

výrobních zdrojů. 

Souhrnně lze konstatovat, že investiční aktivita energetických společností v EU v segmentu 

konvenčních (fosilních) zdrojů je v posledních letech výrazně omezena a jejich pozornost se zaměřuje 
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především na oblast obnovitelných zdrojů (OZE). Nicméně v rámci stávající platné legislativy, zejména 

zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, mají výrobci elektřiny z OZE garanci odkupu 

ze strany dodavatele či operátora trhu, takže v tomto případě neexistuje standardní konkurenční 

prostředí. Z tohoto důvodu je výsledné působení tohoto faktoru klasifikováno stupněm 1 (nízké). 

5.3.3 Vliv odběratelů 

Stávající platná legislativa ČR umožňuje zákazníkům změnu dodavatele elektřiny. Jedná se 

zejména o zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu 

s elektřinou. V rámci analýzy tohoto faktoru je nutné zohlednit, že elektroenergetický trh podléhá státní 

regulaci. Regulačním orgánem je Energetický regulační úřad, v jehož působnosti je na jedné straně 

ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku 

energií, ovšem na straně druhé rovněž ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost 

podléhá regulaci (zdroj ERÚ), takže výsledné působení tohoto faktoru na Skupinu ČEZ je klasifikováno 

stupněm 1 (nízké). (11)  

5.3.4 Vliv dodavatelů 

V případě Skupiny ČEZ jsou z hlediska z vlivu dodavatelů nejvíce relevantní dodavatelé 

energetických paliv, zejména hnědého uhlí a v podstatně nižší míře černého uhlí a zemního plynu. Podle 

aktuálních informací tvořila konvenční výroba celkem 53 % EBITDA za rok 2019, přičemž hnědouhelné 

elektrárny vyrobily 35 % veškeré vyrobené elektřiny, černouhelné 2,6 % a plynové 4 % (prezentace ČEZ 

pro investory, 4/2020). Skupina ČEZ je 100 % vlastníkem největšího českého producenta hnědého uhlí, 

společnosti Severočeské Doly a.s., který pokrývá 72 % spotřeby. Zbývající část spotřeby je pokryta 

dlouhodobými obchodními kontrakty. Prezentovaná data dokladují stabilní pozici Skupiny ČEZ vůči 

dodavatelům hnědého uhlí mimo skupinu a z tohoto důvodu je výsledné působení tohoto faktoru 

klasifikováno stupněm 1 (nízké). (2) 

5.3.5 Substituční produkty 

Z hlediska primární podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ, tj. výroba, nákup, distribuce a prodej 

elektřiny, v zásadě na trhu neexistuje substituční produkt. O možné substituci elektřiny lze z pohledu 

dodavatele hovořit v případě přechodu subjektů na vlastní výrobní zdroj elektřiny, např. OZE (typicky 

využití fotovoltaických panelů). Dále připadá v úvahu substituce elektřiny za jiný energetický zdroj 

v případě vytápění, nicméně podíl domácností využívajících elektřinu jako jediný zdroj vytápění je v ČR 

nízký, cca 5 % (ČSÚ), takže zastoupení tohoto segmentu na celkové spotřebě elektřiny je nevýznamné. 

Z výše uvedených důvodů je výsledné působení tohoto faktoru klasifikováno stupněm 1 (nízké).  
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5.4 MCKINSEY MODEL „7S“ 

Jedná se o analytickou techniku, která slouží pro hodnocení kritických interních prvků. V principu 

obsahuje sedm základních bodů, které se dále dělí na „Tvrdé S“, mezi které patří strategie, organizační 

struktura a systémy: Naopak „Měkké S“ představují styl společnosti, sdílené hodnoty, schopnosti a 

spolupracovníky.  

5.4.1 Strategie 

Skupina ČEZ se chce v následujících letech soustředit na český trh a změnit tak současné 

strategické směřování společnosti. Základní myšlenkou dosavadní strategie byl růst obnovitelných 

zdrojů a zaměření se na tradiční a decentrální energetiku, která je založena na ekologičtější výrobě, 

distribuci, ale i spotřebě energie.  

Aktuálně navrhovaná strategie se má opírat o čtyři základní pilíře. Jedná se o co nejefektivnější 

provoz a plné využití výrobního portfolia firmy. Druhý pilíř je zaměřený na potřeby zákazníků a péče o 

ně, včetně zajištění moderní distribuce. Třetím pilířem je rozvoj obnovitelných zdrojů a poskytování 

komplexních energetických služeb hlavně v ČR. Poslední pilíř se zabývá rozvojem energetických služeb 

ve stabilních regionech Evropy. (7) 

5.4.2 Struktura 

Organizační struktura skupiny ČEZ je klasickou divizní strukturou. V čele společnosti je generální 

ředitel, který je jmenován představenstvem. Pod generálním ředitelem je organizace rozdělena na 

jednotlivé divize: 

• Finance, 

• výroba, 

• správa, 

• obchod, 

• vnější vztahy a regulace 

• nová energetika. 

 

Obrázek 11 Organizační struktura podniku (vlastní zpracování) 
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5.4.3 Systémy 

Skupina ČEZ využívá interní kontrolní systém sloužící jako nástroj pro kontrolu kvality a 

zlepšování. Primárním cílem kontrolního systému je porovnání výkonnosti organizace, útvaru (divize), 

procesu nebo činnosti s nejlepšími odvětvovými standardy, s nejlepší praxí a zákaznickými očekáváními. 

Účelem je identifikace oblastí, které vyžadují zlepšení.  

Aktivity zlepšování jsou zaměřeny na nastavení správných ukazatelů s kvalitativními parametry 

ve správných rozhraních mezi procesy i mezi útvary. Většinu činností kontrolního systému realizují vysoce 

specializovaní zaměstnanci v sofistikovaných procesech. Kontrolní systém zahrnuje různé aktivity, jako 

jsou například audity kvality a různá sebehodnocení. (32) 

 

Obrázek 12 Koloběh procesu zlepšování v podniku (30) 

Účelem auditů kvality je také přezkoumání plnění požadavků vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb. ve 

vztahu k provozování jaderných elektráren. Realizují se opakované audity procesů důležitých z hlediska 

požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, požární ochranu, havarijní připravenost a fyzickou 

ochranu. 

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ VE SKUPINĚ ČEZ 

Dokumenty ve Skupině ČEZ slouží k zajištění bezpečnosti, efektivního plánování, fungování, 

měření a zlepšování systémů, procesů a činností v souladu s vnějšími požadavky a strategií jednotlivých 

společností. Dále pro řízení projektů, technologického i netechnologického zařízení a poskytování 

služeb. Dokumenty musejí být provázány vzájemnými vazbami. 
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CENTRÁLNĚ VYDÁVANÉ DOKUMENTY 

Administrace správy dokumentů (evidence, připomínkové a schvalovací řízení, publikování a 

prokazatelné seznamování) je prováděna s využitím SW systému pro správu dokumentů ve Skupině ČEZ 

(aplikace ECM Řízené dokumenty nebo jiné pro tyto účely provozované aplikace). Obdobným způsobem 

jsou evidovány a publikovány závazné formuláře a volné přílohy související s vydanými dokumenty. (1) 

5.4.4 Styl 

Styl řízení organizace vyplývá ze samotné organizační struktury. Vzhledem k velikosti organizace 

a množství manažerů je těžké vymezit jednotný styl řízení, kterým by se řídila celá struktura. Ve většině 

případů se ale řízení odehrává na pomezí direktivního a participativního stylu řízení. Manažeři jsou aktivní 

ve svých činnostech, přidělují práci podřízeným, dohlíží na plnění úkolů a jsou zodpovědní za finální 

výsledek celého týmu.  

Zároveň se ale manažeři snaží dávat prostor všem zúčastněným k projevování názorů a 

připomínek na poradách. Důležitou součást při řízení lidí je i snaha o osobnostní rozvoj a určitá volnost 

svých zaměstnanců.  

5.4.5 Spolupracovníci 

Zaměstnanci se řadí k duchovnímu bohatství, které Skupina ČEZ má. Vytvářejí hodnoty vysoké 

kvality pro její zákazníky a zároveň Skupina ČEZ o své zaměstnance velice dobře pečuje, poskytuje jim 

dobré pracovní podmínky a snaží se o neustálé zvyšování jejich kvalifikace. Organizace se snaží mnoha 

způsoby zajistit osobnostní růst zaměstnanců a přispívá k možnostem, jak mohou trávit volný čas. (30) 

5.4.6 Schopnosti 

Pro své manažery ČEZ připravuje aktivity s cílem zvyšování kvality vedení zaměstnanců, jako je 

například koučování nebo programy zaměřené na vedení lidí. Dále se zaměřuje na podporu rozvoje 

specifických útvarů a skupin v odborných oblastech a soft skills. 

Nedílnou součástí při snižování rizik spojených se stárnutím personálu je snaha o zachování a 

předání zkušeností a znalostí. Předávání zkušeností je velice důležitou složkou, protože všechny expertní 

zkušenosti se nedají zachytit ve standartní dokumentaci.  

K předávání schopností a dovedností slouží školící střediska, která má organizace ČEZ tři: 

Jaderná elektrárna Temelín, Jaderná elektrárna Dukovany a výukové středisko v Brně. Důležitou roli při 

výuce zaměstnanců hrají plnorozsahové simulátory bloků obou jaderných elektráren, které zajišťují 

expertní přípravu na výkon činnosti.  
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5.4.7 Sdílené hodnoty 

Organizace ČEZ a její zaměstnanci se řídí sedmi základními principy, které definují celou 

společnost. Jedná se o sdílené hodnoty, které tvoří standard. Klade se velký důraz na to, aby principy 

nebyly pouze prázdnými hesly, ale srozumitelným průvodcem žádoucího chování a rozhodování při 

každodenní práci. Konkrétně se jedná o tyto principy: 

• Jeden tým, 

• zodpovědnost za výsledky, 

• bezpečně tvoříme hodnoty, 

• pracujeme na sobě,  

• hledáme nová řešení, 

• rosteme za hranice, 

• jednáme fér.  

Každý ze sedmi principů je rozpracován do konkrétních projevů chování. Jde o podrobnější 

výklad, jak má zaměstnanec vystupovat ve vztahu ke svým kolegům, k interním a externím zákazníkům. 

Posouzení souladu chování zaměstnanců s uvedenými principy je nedílnou součástí pravidelného 

hodnocení. Výstupy hodnocení se promítají do odměňování jednotlivých zaměstnanců, což podporuje 

výkonnost zaměstnanců a jednání v souladu s firemní kulturou. (32) 
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5.5 SWOT ANALÝZA 

Vybrané faktory SWOT analýzy jsou prezentovány v níže uvedené tabulce. Vliv jednotlivých 

faktorů je klasifikována ve stupních v rozmezí 1 až 5, přičemž stupeň 1 znamená nízký vliv, stupeň 5 

nejvyšší vliv.  

Tabulka 5 SWOT analýza (vlastní zpracování) 

Silné stránky  Slabé stránky  

Největší výrobce a distributor elektřiny 

v ČR 
5 Vysoký vliv státu (hlavní akcionář) 3 

Silná pozice z hlediska vlastních zdrojů 

hnědého uhlí 
4 

Závislost na burzovních cenách silové 

elektřiny 
3 

Nižší poměr čistého ekonomického 

dluhu/EBITDA ve srovnání s průměrem 

evropských energetických společností 

3   

EBITDA rovnoměrně generována 

z konvenčních zdrojů a „nové 

energetiky“ resp. služeb (OZE, ESCO) 

2   

Příležitosti  Hrozby  

Potenciál rozvoje energetických služeb 

a obnovitelných zdrojů 
2 

Tržby silně závislé na cenách uhlí, plynu a 

emisních povolenek 
3 

Potenciál růstu v oblasti dodávek 

zemního plynu 
2 Dopady environmentální legislativy EU  3 

Potenciál zvýšení dodávky podpůrných 

služeb  
2 Omezení podpory OZE 2 

Potenciál zvýšení výroby elektřiny v JE  1 
Dostavba jaderné elektrárny Dukovany 

bez státních garancí 
1 

Potenciál růstu poptávky po elektrické 

energii (vzestup ekonomiky, 

elektromobilita)  

1   

Legenda: síla/důležitost faktoru: 1-2 nízká, 3 střední, 4-5 vysoká 

5.5.1 Silné stránky 

Silné stránky Skupiny ČEZ vychází především z vysokého a stabilního podílu na národním 

energetickém trhu. Skupina vyrábí 70 % elektřiny a v oblasti distribuce dosahuje její podíl 65 %, jedná se 

tedy o dominantní subjekty na trhu. Skupina je zároveň ve vysoké míře nezávislá na dodávkách klíčového 

paliva (hnědého uhlí) od ostatních producentů, jelikož téměř 72 % spotřeby pokrývá ze společnosti 

Severočeské doly, která je součástí skupiny. Jako středně silný faktor lze hodnotit skutečnost, že skupina 

vykazuje nižší poměr čistého ekonomického dluhu/EBITDA (3,9), ve srovnání s průměrem evropských 

energetických firem (4,1), což svědčí o její dobré ekonomické kondici. Jako méně významný faktor lze 
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hodnotit vyváženost portfolia, kdy EBITDA za rok 2019 byla generována z 53 % z konvenčních zdrojů a 

47 % ze segmentu „nové energetiky“, tj. OZE a oblasti energetických služeb (ESCO), přičemž zastoupení 

tohoto progresivního segmentu se postupně zvyšuje. Skupina tak svými ekonomickými výsledky 

prokazuje, že zachytila aktuální trend rozvoje decentrální energetiky OZE a energetických služeb. 

5.5.2 Slabé stránky 

V rámci slabých stránek společnosti jsou prezentovány dva faktory se střední intenzitou. Prvním 

je silná pozice státu, jelikož nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ a.s. je Česká 

republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. V kompetencích dozorčí rady je mimo jiné 

spolurozhodování v oblasti strategického rozvoje včetně posuzování návrhů významných 

podnikatelských aktivit, které jsou v souladu se schválenou strategií společnosti ve vazbě na SEK, 

surovinovou politiku a bezpečnostní strategii. (MPO, Zpráva o plnění nástrojů SEK do roku 2019). 

V případě státem ovládaných společností nelze vyloučit zásahy státu např. do dlouhodobého 

investičního programu společnosti popř. do personálního obsazení vrcholových manažerských pozic, 

s potenciálně nepříznivými následky na ekonomické výsledky. Dalším faktorem je závislost na burzovních 

cenách silové elektřiny. Nicméně tento faktor je kompenzován zajišťovací strategií skupiny, která 

dlouhodobě předprodává elektřinu a nakupuje emisní povolenky dopředu, a tím dopadají změny cen na 

hospodářské výsledky se zpožděním. Po předchozích letech meziročních poklesů realizačních cen 

vyrobené elektřiny došlo ve druhém pololetí roku 2018 k obratu, což se začíná pozitivně promítat do 

hospodaření Skupiny ČEZ. (34) 

5.5.3 Příležitosti 

Hlavní příležitostí skupiny je aktuální dynamický vývoj v oblasti rozvoje energetických služeb a 

výstavby obnovitelných zdrojů. Skupina zdůrazňuje růstový potenciál společností ČEZ ESCO v ČR a 

skupiny Elevion v Německu, který je navíc umocněn dlouhodobými cíli Evropské unie požadujícími 

úspory spotřeby energií, což je příležitost pro firmy v oboru chytrých energetických řešení. Vzhledem 

k vysoké konkurenci v tomto segmentu trhu je však síla faktoru klasifikována jako nízká. 

V oblasti příležitostí lze dále prezentovat potenciál růstu v oblasti dodávek zemního plynu. 

Skupina ČEZ prostřednictvím svých společností ČEZ Prodej a ČEZ ESCO v roce 2018 dále upevňovala 

postavení významného dodavatele zemního plynu. Na konci roku 2018 dodávala plyn do 409 662 

odběrných míst (oproti 398 064 odběrným místům na konci roku 2017), a představovala tak největšího 

alternativního dodavatele zemního plynu v České republice s podílem na trhu podle počtu odběrných 

míst cca 14 %. Vzhledem k nasycenosti trhu s plynem v ČR však nelze předpokládat výrazné navýšení 

podílu, proto je síla faktoru klasifikována jako nízká.  
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Další příležitostí je záměr společnosti na další fázi zvýšení výkonu JE Dukovany. Podle 

dostupných informací (Euro, 19.12.2019) ČEZ zadal studii na prověření navýšení výkonu čtyř reaktorů 

VVER-440 na 1475 MWt, tj. na 107 % původního nominálního výkonu, což by znamenalo navýšení 

elektrického výkonu bloku z 510 MW na 522 MW. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dlouhodobý 

proces, vyžadující schválení ze strany SÚJB, a realizace záměru bude spojena s vysokými investicemi, je 

síla faktoru klasifikována jako nízká. 

Příležitostí je rovněž aktuální vývoj v segmentu poskytování podpůrných služeb. Vzhledem 

k dlouhodobě vzrůstajícímu podílu OZE s klimaticky závislou proměnlivou výrobou se musí 

elektroenergetický trh v celé Evropě stále častěji vypořádávat s výrazným kolísáním výroby a vzrůstá tak 

důležitost a cena podpůrných služeb pro provozovatele přenosových soustav, v případě ČR firmu ČEPS. 

Podíl firmy ČEZ a.s. na tomto trhu v roce 2018 činil 29,95 %, za celou skupinu 35,95 %. Skupina rovněž 

zprovoznila první bateriový systém o výkonu 4 MW v Tušimicích pro poskytování podpůrných služeb a 

zachytila tak aktuální technologický trend. Nicméně vzhledem k vysoké konkurenci v ČR v oblasti trhu s 

podpůrnými službami je síla faktoru klasifikována jako nízká.  

Potenciál růstu poptávky po elektrické energii je standardní příležitostí elektroenergetických 

firem. V případě Evropy je obvykle v krátkodobém a střednědobém horizontu vázán na růst výkonu 

ekonomiky resp. HDP, v dlouhodobém horizontu je jako hlavní iniciátor růstu spotřeby prezentován 

zejména nástup elektromobility. Koncepční případová studie Operátora trhu s elektřinou předpokládá v 

roce 2050 tuzemskou netto spotřebu se zahrnutím elektromobility ve výši 83 TWh, což je oproti roku 

2017 nárůst přibližně 33 % (OTE, roční zpráva 2018). Z dlouhodobých záznamů ERÚ lze identifikovat 

velmi mírný roční nárůst čisté spotřeby z 45,6 TWh v roce 1983 na 62,2 TWh v roce 2018, tj. v průměru 1 

%/rok. Vzhledem ke skutečnosti, že v podmínkách ČR nelze předpokládat výrazné a dynamické 

navyšování spotřeby je síla faktoru klasifikována jako nízká. (2) 

5.5.4 Hrozby 

V případě hrozeb byla v rámci analýzy identifikována výrazná závislost tržeb skupiny na cenách 

uhlí, plynu a emisních povolenek, což je opět společným rysem většiny elektroenergetických firem 

v Evropě. Nicméně aktuální vývoj na trhu není z pohledu skupiny výrazně ohrožující. Velkoobchodní ceny 

elektřiny dosáhly koncem roku 2018 několikaletých maxim okolo 55 EUR/MWh, od této doby poklesly 

na úroveň 40-45 EUR/MWh (kurzy.cz). Hlavním faktorem růstu byla cena emisní povolenky, která se od 

začátku roku 2018 prakticky ztrojnásobila. Důvodem je zavedení tzv. tržního stabilizačního mechanismu 

(Market Stability Reserve), který od ledna 2019 začal významně redukovat objem povolenek v aukcích. 

To vedlo u některých energetik ke snahám o větší předzásobení se povolenkami a dále k růstu poptávky 

ze strany investorů a spekulantů. Zmíněné faktory mohou udržet cenu emisní povolenky na relativně 
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vysokých úrovních i ve střednědobém horizontu. Ovšem kvůli pokračujícímu přebytku povolenek na trhu 

může být jejich cena proměnlivá. Z tohoto důvodu je tento faktor klasifikován jako středně silný. 

Dalším ohrožením jsou možné dopady environmentální legislativy na konvenční výrobu 

elektřiny. Vzhledem ke skutečnosti, že legislativní proces revize trhu s emisními povolenkami v EU byl 

v zásadě dokončen již v průběhu roku 2018 (Směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově 

efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými 

státy v období let 2021–2030) jsou dopady na energetické firmy v zásadě známy a analyzovány, proto je 

tento faktor klasifikován jako středně silný. 

Ohrožení z důvodu možného omezení podpory OZE je klasifikováno jako méně významné, 

jelikož výše uvedené legislativní kroky EU definují budoucí politiku omezování produkce z fosilních paliv 

a další podporu výroby energie z OZE, a to minimálně ve střednědobém horizontu. 

Vzhledem k předpokládaným vysokým investičním nákladům spojeným s dostavbou jaderných 

elektráren Dukovany a Temelín byla do skupiny potenciálních ohrožení zahrnuta varianta výstavby bez 

státních garancí. Projekt výstavby nových jaderných bloků je však připravován v těsné součinnosti 

s majoritním akcionářem, tj. českým státem. Podle informací ve výroční zprávě ČEZ za rok 2018 vláda ČR 

dne 22. 6. 2018 uložila jednotlivým ministrům řadu úkolů, mimo jiné předložit návrh způsobu 

investičního zajištění a způsobu financování NJZ, zpracovat kvantitativní analýzu dopadů jednotlivých 

variant investorských modelů z hlediska nákladů s výkupem minoritních akcionářů, nevyplacených 

dividend, dopadů do sektoru vládních institucí a míry veřejné podpory. Z tohoto důvodu je varianta 

výstavby bez státních garancí v analýze hodnocena jako nepravděpodobná a tento faktor je klasifikován 

jako málo významný. 

5.5.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Celková síla/významnost faktorů silných stránek Skupiny ČEZ byla ze čtyř kvadrantů SWOT 

matice nejvyšší (14) a slabých stránek nejnižší (6), což dokladuje silnou a stabilní aktuální pozici skupiny 

na energetickém trhu. Skupina je největším výrobcem a distributorem elektřiny v ČR s dobrými 

ekonomickými výsledky v rámci ostatních evropských energetik a z této startovací pozice vstupuje do 

nadcházejícího období implementace nové legislativy EU na snižování emisí CO2 a politické resp. 

ekonomické podpory decentrální energetiky založené na OZE. Druhou nejvyšší hodnotu však vykazuje 

kvadrant hrozeb (9). Skupina se bude muset v nadcházejících letech vypořádat s dopady nové 

environmentální legislativy EU na výrobu v konvenčních zdrojích, která aktuálně generuje polovinu 

EBITDA. Dále bude muset ve spolupráci se dotčenými orgány státní správy dojednat jasný smluvní a 

ekonomický rámec pro přípravu a následnou realizaci výstavby nových jaderných bloků, kterou ji 
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prostřednictvím Státní energetické koncepce pověřil majoritní akcionář, český stát. V rámci analýzy byly 

pro skupinu identifikovány významné příležitosti (součet faktorů 8), zejména z hlediska posílení pozice 

v oblasti energetických služeb a OZE, trhu s plynem, poskytováním podpůrných služeb. Tyto faktory jsou 

rovněž zmiňovány ve výroční zprávě společnosti a je zřejmé, že Skupina ČEZ chce rozvíjet další aktivity 

v těchto oblastech. 
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5.6 POPIS PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je realizace nového jaderného zdroje o výkonu 1200 MWe/blok, 

s možností rozšíření na 2 bloky, v lokalitě Temelín.  

Rozsah projektu zahrnuje výstavbu nového jaderného zdroje pro výrobu elektřiny a tepla 

v souladu s požadavky na jadernou a technickou bezpečnost, ochranu životního prostředí, zajištění 

projektového řešení, dokumentaci, výrobu zařízení, výstavbu, montáž, zkoušky a zprovoznění nového 

zařízení.  

Požadované technické a ekonomické parametry: 

• zajištění ekonomické návratnosti a finanční stability projektu 

• elektrárna s 1 blokem, s možností případného rozšíření na 2 bloky 

• elektrický výkon do 1200MWe/blok 

• projekt bude vycházet z existujícího ověřeného a komerčně dostupného designu 

(technického řešení) 

• projekt bude realizován v souladu s legislativními předpisy České republiky i mezinárodními 

bezpečnostními požadavky 

• hrubá tepelná účinnost vyšší než 35 % (28) 

• životnost bloku nejméně 60let (28) 

Posláním projektu je podpora dlouhodobého rozvoje a prosperity skupiny ČEZ, zajištění 

energetické bezpečnosti státu a podpora naplňování závazku ČR k snižování emisí skleníkových plynů 

prostřednictvím výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín.  

Projekt vychází ze strategického zadání definovaného klíčovými dokumenty příslušných orgánů 

ČR v oblasti energetické politiky. Výchozí předpoklady jsou definovány zejména v následujících 

strategických dokumentech: 

• Aktualizovaná státní energetická koncepce ČR (ASEK), schválená vládou ČR dne 

18.5.2015 

• Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky ČR (NAP JE), schválený vládou ČR dne 

3.6.2015 

• Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu 

• Podnikatelský záměr firmy ČEZ 

Vzhledem k rozsahu, komplexnosti a vysoké finanční náročnosti projektu se jedná o dlouhodobý 

strategický projekt státního významu.  
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5.7 IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU 

Identifikační listina projektu slouží jako zakládací listina projektu, která obsahuje nejdůležitější 

informace o projektu. Dokument stanovuje meze rozpočtu, harmonogramu a požadovaných výsledků 

projektu. 

Tabulka 6 Identifikační listina projektu (vlastní zpracování) 

Název projektu Dostavba jaderné elektrárny Temelín 

Identifikační číslo projektu dle systému řízení dokumentace investora 

Cíl projektu Realizace nového jaderného zdroje o výkonu 1200 MWe/blok v lokalitě Temelín 

Plánované náklady 144 mld. CZK 

Plánovaný termín zahájení 6/2020 

Plánovaný termín dokončení 11/2041 

Hlavní milníky 

Podání žádosti o povolení SÚJB k umístění jaderného zařízení 

Vydání povolení k umístění jaderného zařízení 

Podání žádosti o autorizaci výrobny elektřiny 

Vydání autorizace výrobny elektřiny 

Podání žádosti o územní rozhodnutí 

Vydání územního rozhodnutí 

Podpis smlouvy s dodavatelem 

Schválení Basic Design 

Vydání povolení k výstavbě 

Předání staveniště 

Zahájení realizace 

Dokončení realizace 

Zahájení neaktivního vyzkoušení 

Ukončení neaktivního vyzkoušení 

Zahájení aktivního vyzkoušení 

Ukončení aktivního vyzkoušení 

Přejímka bloku 

Kritéria úspěšnosti Úspěšná realizace sady přejímacích testů technologie 

Zadavatel projektu ČEZ a.s. 

Sponzor projektu ČEZ a.s. (ve spolupráci se státem) 

Manažer projektu Stanovený projektový manažer 

Tým řízení projektu Stanovený projektový tým 

  

Schválení projektu 

Schváleno dne:  

Schvalovatel Podpis 

Poznámka k plánovaným nákladům: jedná se o odhad vycházející z podkladu World Nuclear Association 

(5000 USD/kWe, tj. 6 mld. USD pro 1200 MWe) 
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5.8 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 

Tabulka 7 Logický rámec projektu (vlastní zpracování) 

  
Projekt Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření Předpoklady a rizika 

Cíl 

Realizace nového 

jaderného zdroje o 

výkonu 1200 MWe 

v lokalitě Temelín 

Získání veškerých povolení nutných pro provoz 

jaderné elektrárny (zejména kolaudační 

rozhodnutí /Stavební úřad/, povolení k 

provozu /SÚJB/) 

Příslušné protokoly dokladující 

kolaudační rozhodnutí a 

povolení k provozu 

  

Účel 

Zajištění produkce 

elektřiny v souladu 

se státní 

energetickou 

koncepcí 

Výroba elektřiny nového jaderného zdroje  

Protokol z certifikovaného 

měření vyrobené elektřiny 

dodané do PS ČEPS 

Realizace díla v souladu s 

projektovými parametry, ve 

stanoveném rozpočtu a 

harmonogramu 

Výstupy projektu 
Výstavba nového 

jaderného zdroje 

Garanční testy specifikované v kontraktu 

(zejména výstupní elektrický výkon, regulační 

schopnosti bloku - certifikace podpůrných 

služeb pro ČEPS prováděná stanovenou 

autorizovanou organizací) 

Protokoly příslušných 

garančních testů 

Technologická zařízení budou 

řádně naprojektována, realizována 

a zprovozněna v souladu se 

stanovenými požadavky 

objednatele v kontraktu 

Minimalizováno množství a 

dopady změn 

projektu/technického řešení v 

průběhu realizace díla  
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Aktivity projektu 

1. Přípravná fáze 

2. Obchodní 

zajištění - 

výběrové řízení 

3. Realizace 

projektu 

4. Neaktivní a 

aktivní vyzkoušení 

a přejímací 

technologické 

testy 

5. Technické a 

ekonomické 

vyhodnocení 

projektu 

Povolení 

Finanční zdroje 

Personální zdroje 

Obchodní zajištění (kontrakt s dodavateli) 

Projektová a realizační dokumentace 

1. 10/2014 - 6/2039 

2. 6/2020 - 3/2026 

3. 10/2029 - 11/2041 

4. 7/2037 - 11/2041 

5. 12/2041 – 12/2042 

Včasné a správné zapracování 

podmínek z povolení do zadávací 

dokumentace VŘ na dodavatele 

elektrárny 

Zajištění financování projektu 

včetně schválení v EK 

Úspěšné ukončení výběrového 

řízení a podpis smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Zajištění dodržení harmonogramu 

a rozpočtu při výstavbě 

Úspěšné spuštění elektrárny a 

předání objednateli 

        

- Podpis rámcové smlouvy a 

prováděcí smlouvy na první fázi 

projektu (zahrnuje výběrové 

řízení, povolení k umístění dle 

atomového zákona, uzemní řízení) 

mezi ČEZ a.s. a státem  

- Notifikace smluv mezi ČEZ a.s. a 

státem ze strany Evropské komise 

- Vydané povolení k umístění dle 

Atomového zákona 

- Vydané územní rozhodnutí 
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5.9 HIERARCHICKÁ STRUKTURA PROJEKTU – WBS 

Seznam činností je projektu je rozdělen do jednotlivých částí. Prvním krokem faktické realizace 

projektu je výběrové řízení, po kterém následují skupiny činností z oblastí povolování a licencování, 

přípravy lokality a poté následuje realizace, která se dále dělí na dílčí části projektování, výstavba a 

uvádění do provozu. 

Tabulka 8 WBS Struktura úkolů (vlastní zpracování) 

ID Kód WBS Název úkolu 

1 1 Projekt 

2 1.1    Příprava dokumentace (jednání se státem a EK) 

3 1.2    Výběrová řízení 

4 1.2.1       Inženýrské služby pro investora 

5 1.2.2       Hlavní dodávka EPC 

6 1.2.3       Společné výběry  

7 1.3    Povolování a licencování 

8 1.3.1       EIA 

9 1.3.2       Povolení k umístění 

10 1.3.3       Územní řízení 

11 1.3.4       Povolení k výstavbě 

12 1.3.5       Stavební povolení - NJZ 

13 1.3.6       Stavební povolení - ZS 

14 1.4    Příprava lokality  

15 1.4.1       Územní plánování 

16 1.4.2       Infrastruktura staveniště 

17 1.5    Realizace 

18 1.5.1       Projektování a výstavba 

19 1.5.1.1          Basic design 

20 1.5.1.2          Jaderný ostrov 

21 1.5.1.3          Turbínový ostrov 

22 1.5.1.4          Ostatní objekty a technologie 

23 1.5.2       Uvádění do provozu 

24 1.5.2.1          Povolení uvádění do provozu dle atomového zákona 

25 1.5.2.2          Neaktivní vyzkoušení 
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26 1.5.2.3          Aktivní vyzkoušení a energetické spouštění 

5.10 ČASOVÁ ANALÝZA 

Časová analýza projektu je reprezentována harmonogramem činností, který zobrazuje jednotlivé 

činnosti, dobu trvání a navazující činnosti. Pro účely diplomové práce je harmonogram zpracován 

v softwaru MS Project. Jednotlivé činnosti jsou chronologicky seřazeny do časové osy, která je graficky 

znázorněna pomocí Ganttova diagramu.  

Kritická cesta je definována jako nejdelší možná cesta od počáteční ke koncového události. 

Skládá se z činností, na které by se měl management nejvíce zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné 

dokončení projektu. Pro tyto úkoly platí, že jejich časová rezerva je rovna nule, tzn., že prodloužení 

kritických úkolů má za následek posunutí konečného data projektu. 

Tabulka 9 Doba trvání činností a jejich provázání (vlastní zpracování) 

ID 
Kód 

WBS 
Název úkolu 

Doba 

trvání 
Zahájení Dokončení Předchůdci 

1 1 Projekt 
7060 
dny 

15.10. 
14 

05.11. 41  

2 1.1 
   Příprava dokumentace 
(jednání se státem a EK) 

1435 
dny 

01.01. 
19 

01.07. 24  

3 1.2    Výběrová řízení  
3371 
dny 

01.05. 
19 

31.03. 32  

4 1.2.1 
      Inženýrské služby pro 
investora 

1219 
dny 

01.05. 
19 

01.01. 24  

5 1.2.2       Hlavní dodávka EPC 
1501 
dny 

01.06. 
20 

02.03. 26 2FS-1000 dny 

6 1.2.3       Společné výběry  
1848 
dny 

03.03. 
25 

31.03. 32 5FS-261 dny 

7 1.3    Povolování a licencování 
3307 
dny 

01.03. 
22 

01.11. 34  

8 1.3.1       EIA 655 dny 
01.03. 

22 
01.09. 24  

9 1.3.2       Povolení k umístění 784 dny 
01.03. 

23 
01.03. 26  

10 1.3.3       Územní řízení 653 dny 
01.10. 

24 
01.04. 27 

9FS-1000 dny;8FF;5FS-370 
dny 

11 1.3.4       Povolení k výstavbě 958 dny 
10.01. 

29 
10.09. 32 9FS+1000 dny;5 
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12 1.3.5       Stavební povolení - NJZ 806 dny 
01.10. 

31 
01.11. 34 10;11FS-436 dny 

13 1.3.6       Stavební povolení - ZS 762 dny 
01.01. 

30 
01.12. 32 10FS+805 dny;5 

14 1.4    Příprava lokality  
6426 
dny 

15.10. 
14 

01.06. 39  

15 1.4.1       Územní plánování 
4764 
dny 

15.10. 
14 

17.01. 33 10FF+1600 dny 

16 1.4.2       Infrastruktura staveniště 
6306 
dny 

01.04. 
15 

01.06. 39  

17 1.5    Realizace 
3157 
dny 

01.10. 
29 

05.11. 41  

18 1.5.1       Projektování a výstavba 
2806 
dny 

01.10. 
29 

02.07. 40  

19 1.5.1.1          Basic design 
1328 
dny 

01.10. 
29 

01.11. 34 12FF;5FS-800 dny;4 

20 1.5.1.2          Jaderný ostrov 
2241 
dny 

01.12. 
31 

02.07. 40 
19FS-763 dny;13FS-300 
dny;6FS-300 dny;16FS-10000 
dny 

21 1.5.1.3          Turbínový ostrov 
1872 
dny 

01.12. 
31 

01.02. 39 
19FS-763 dny;13FS-300 
dny;6FS-300 dny;16FS-10000 
dny 

22 1.5.1.4 
         Ostatní objekty a 
technologie 

1371 
dny 

01.11. 
34 

01.02. 40 19FS-1 den;16FS-10000 dny 

23 1.5.2       Uvádění do provozu 
1135 
dny 

01.07. 
37 

05.11. 41  

24 1.5.2.1 
         Povolení uvádění do 
provozu dle atomového 
zákona 

365 dny 
02.04. 

40 
23.08. 41 20FS-66 dny 

25 1.5.2.2          Neaktivní vyzkoušení 979 dny 
01.07. 

37 
01.04. 41 20FS-1103 dny;21FS-415 dny 

26 1.5.2.3 
         Aktivní vyzkoušení a 
energetické spouštění 

155 dny 
03.04. 

41 
05.11. 41 25;24 

Poznámky: zahájení etapy přípravy lokality je datováno do minulosti k 10/2014 dle již proběhlého 

posuzování vlivu NJZ v lokalitě Temelín na životní prostředí (EIA). V důsledku této skutečnosti je indikováno 

výrazné prodloužení celého projektu 

Ve výše zobrazené tabulce jsou činnosti na kritické cestě projektu vyznačeny červenou barvou. 
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5.10.1 Ganttův diagram 

Součástí časové analýzy je Ganttův diagram, na kterém jsou přehledně vidět jednotlivé činnosti 

a jejich vzájemné vazby. Činnosti ležící na kritické cestě jsou vyznačeny červenou barvou, stejně jako 

v tabulce výše.  

 

Obrázek 13 Ganttův diagram projektu (vlastní zpracování) 

5.11 ZDROJOVÁ ANALÝZA 

Zdrojová analýza obecně řeší problematiku zajištění personálních zdrojů, finančních zdrojů, 

surovin, materiálů, výrobků, nástrojů a dalších. Následující analýza se soustředí na personální zdroje, 

jelikož zajištění finančních zdrojů je předmětem dohody investora se státem a ostatní zdroje jsou řízeny 

v rámci standardního řízení projektu.  

Pro úspěšné zvládnutí projektu jako je výstavba nových jaderných bloků je klíčovým faktorem 

zajištění dostatečného počtu pracovníků, kteří budou disponovat požadovanými znalostmi a 

zkušenostmi. Personální kapacity je nutné zajistit s dostatečným předstihem, aby projekt mohl 

postupovat plynule a zejména v počátečních fázích projektu nedocházelo ke zpožděním z důvodu 

nedostatečné připravenosti investora. Z tohoto důvodu se následující zdrojová analýza soustředí na 

problematiku personálních kapacit. 

V aktuální situaci na trhu práce panuje a obecně nedostatek kapacit, zejména v technických 

profesích. O tyto pracovníky soupeří ostatní subjekty působící v energetickém sektoru a jiné 
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technologické firmy. Existuje významné riziko pro včasné zabezpečení lidských kapacit pro projekt, které 

v budoucnu ještě naroste po podpisu smlouvy na dodávku projektu a vstupu dodavatele a 

subdodavatelů na český trh práce.  

Potenciální riziko nedostupnosti lidských zdrojů umocňuje fakt, že pracovníci musejí splňovat 

jak požadovanou kvalifikaci, tak i psychologickou způsobilost, která je jednou ze základních podmínek 

práce na jaderné elektrárně.  

V níže uvedené tabulce je prezentován přehled základních personálních zdrojů (v úrovni 

vedoucích pracovníků): 

Tabulka 10 Zdrojová analýza projektu (vlastní zpracování) 

Název zdroje Typ 
Maximální počet 

jednotek 
Nabíhání nákladů 

Projektový ředitel Práce 100% Průběžně 

Vedoucí právního oddělení Práce 100% Průběžně 

Vedoucí finančního oddělení Práce 100% Průběžně 

Projektový manažer Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru řízení integrity 

projektu 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru projektový 

controlling 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru řízení kvality Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru licencování Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru povolování Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru jaderná 

bezpečnost 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru radiační ochrany Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru zabezpečení Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru BOZP a ekologie Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru technická 

bezpečnost 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru požární ochrana Práce 100% Průběžně 

Vedoucí útvaru informační a 

kybernetická bezpečnost 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení inženýring 

strojní 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení elektro Práce 100% Průběžně 
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Vedoucí oddělení inženýring 

SKŘ 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení stavební Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení řízení 

konfigurace 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení inženýring 

palivového systému 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení přípravy hlavní 

technologické dodávky 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení přípravy 

jaderného paliva 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení přípravy 

vyvolaných investic 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení realizace 

primární okruh 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení realizace 

sekundární okruh 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení realizace 

terciální okruh 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí realizace souvisejících a 

vyvolaných investic 
Práce 100% Průběžně 

Hlavní technolog spouštění Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení spouštění 

primárního okruhu 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení spouštění 

sekundárního okruhu 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení spouštění 

elektro 
Práce 100% Průběžně 

Vedoucí oddělení spouštění SKŘ Práce 100% Průběžně 

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny pouze hlavní manažerské a technické profese. V závislosti na 

rozsahu projektu (dodávka EPC popř. větší zastoupení investora), aktuální fázi projektu (přípravná fáze, 

výběrové řízení, realizace výstavby, spouštění, provoz elektrárny) musí být k jednotlivým vedoucím pozicím 

doplněn odpovídající počet podřízených specialistů. 
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5.12 NÁKLADOVÁ ANALÝZA 

Níže uvedená nákladová analýza vychází z dostupných veřejných zdrojů z realizace jaderných 

projektů v zahraničí (WNA). V zásadě lze předpokládat, že realizace projektu v ČR bude odpovídat 

uvedené struktuře nákladů: 

Tabulka 11 Struktura nákladů na projekt (vlastní zpracování) 

Struktura celkových nákladů na projekt 

Design, inženýring a licencování 5,00 % 7,2 

Řízení projektu, obchodní příprava a řízení výstavby 7,00 % 10,08 

Realizace jaderný ostrov 28,00 % 40,32 

Realizace konvenční ostrov 15,00 % 21,6 

Realizace Balance of plant (ostatní stavby a zařízení) 18,00 % 25,92 

Příprava lokality a stavební práce 20,00 % 28,8 

Doprava zařízení 2,00 % 2,88 

Spouštění a první zavážka paliva  5,00 % 7,2 

Celkem (mld CZK) 100,00 % 144 
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5.13 ANALÝZA RIZIK POMOCÍ METODY RIPRAN 

Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) je využívána k analýze rizik zejména pro středně velké a velké 

projekty. Následující analýza se zaměřuje na následující aspekty posuzovaného projektu výstavby 

nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín: identifikace rizik, kvantifikace rizik, návrh opatření na 

eliminaci rizik, celkové zhodnocení rizik. 

V rámci analýzy byly využívány níže uvedené třídy pravděpodobnosti, třídy dopadu na projekt a přiřazení 

výsledné hodnoty rizika: 

Tabulka 12 Třídy pravděpodobnosti (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Tabulka 13 Třídy dopadu na projekt (vlastní zpracování) 

Vysoký dopad VD 
Ohrožení cíle projektu / Možnost překročení rozpočtu o více než 

30 % hodnoty projektu 

Střední dopad SD 
Ohrožení dílčích činností / Možnost vzniku škody od 1 % do 30 

% hodnoty projektu 

Nízký dopad ND 
Dopady vyžadující mírné zásahy / Možnost vzniku škody do 1 % 

hodnoty projektu 

 

Tabulka 14 Tabulka pro přiřazení hodnoty rizika (vlastní zpracování) 

 

  

Vysoká pravděpodobnost VP Nad 66 % 

Střední pravděpodobnost SP 33 až 66 % 

Nízká pravděpodobnost NP Pod 33 % 

 Velký nepříznivý dopad 

na projekt 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

Malý nepříznivý 

dopad na projekt 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Střední hodnota rizika 

SHR 

Střední 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Střední hodnota rizika 

SHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká 

pravděpodobnost 

Střední hodnota rizika 

SHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 
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5.13.1 Identifikace rizik 

Prvním krokem je zpracování seznamu hrozeb, které mohou během realizace projektu nastat a 

jejich možný scénář. Jako vstupy pro identifikaci rizik byly využity informace o projektu jako takovém, 

historická data a data o podobných projektech v zahraničí.  

Tabulka 15 Identifikace rizik projektu (vlastní zpracování) 

ID Hrozba Typ rizika Scénář 

1 

Dodavatel nebude vybrán (nedohoda na 

podmínkách kontraktu - v případě všech 

nabízejících) 

Strategické Zrušení výběrového řízení 

2 Zpoždění zpracování zadávací dokumentace Projektové 
Posunutí harmonogramu o 3 

měsíce 

3 Zpoždění vyhodnocení nabídek  Projektové 
Posunutí harmonogramu o 6 

měsíců 

4 Zpoždění projednání nabídek  Projektové 
Posunutí harmonogramu o 6 

měsíců 

5 

Nedohoda s prvním uchazečem v pořadí a 

nutnost projednat kontrakt s druhým 

uchazečem  

Projektové 
Prodloužení jednání a finalizace 

smlouvy o 1 rok 

6 
Zpoždění územního řízení pro zařízení 

staveniště  
Projektové 

Omezení plochy poskytnuté 

dodavateli 

7 

Přepravní trasy pro velké a těžké komponenty 

(reaktor, parogenerátory, části 

turbogenerátoru, transformátory) nebudou 

dokončeny ve stanoveném termínu a rozpočtu 

Projektové 

Prodloužení harmonogramu 

přepravy technologických 

komponent na staveniště 

8 

Plocha pro výstavbu nového bloku nebude 

připravena do termínu předání staveniště 

dodavateli (odstranění stavebních objektů, sítí) 

Projektové 
Zvýšené náklady investora, 

prodloužení harmonogramu 

9 

Nutnost dodatečných opatření v systému 

zásobování vodou (zhoršení kvality vody do 

zahájení výstavby) 

Projektové 

Prodloužení harmonogramu a 

zvýšení nákladů na technická 

opatření 

10 Zpoždění hrubých terénních úprav staveniště Projektové Prodloužení harmonogramu  

11 
Změna zadání projektu (zásadní změna 

technologie) 
Projektové 

Nutnost opakování všech vydaných 

povolení 

12 

Rozhodnutí o přechodu z dodávky "na klíč" na 

jiný dodavatelský model (např. z důvodu 

zapojení národního průmyslu) 

Strategické 

Nutnost rozdělení dodávky "na 

klíč" na menší části (spotřeba 

specifikace rozhraní) - prodloužení 

harmonogramu 
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13 

Zpoždění předání technických vstupů od 

dodavatele elektrárny pro design staveb a 

technologií v dodávce investora (vazby na 

infrastrukturu v lokalitě) 

Projektové 
Prodlužení harmonogramu a posun 

zahájení technických testů  

14 

Nedostatečné kapacity třetích stran pro 

realizaci souvisejících a vyvolaných investic na 

majetku cizích subjektů (např. ČEPS) 

Projektové 

Prodloužení harmonogramu a 

nutná kompenzace zhotoviteli z 

důvodu neplnění závazků investora 

15 
Poškození velkých a těžkých komponent při 

dopravě  
Strategické Výrazné zpoždění harmonogramu 

16 
Prodlužení řízení s SÚJB (povolení k umístění, 

povolení k výstavbě, povolení k provozu) 
Projektové 

Posun harmonogramu a zvýšení 

nákladů na prodloužení 

povolovacích procesů (personální 

kapacity, čas…) 

17 
Výrazné změny evropské legislativy v oblasti 

jaderných zařízení 
Projektové 

Zpoždění podpisu kontraktu do 

vyjasnění dalšího postupu 

18 Zpoždění zpracování basic design Projektové 
Zpoždění harmonogramu a 

navýšení nákladů 

19 

Nutnost přepracovávat design v průběhu 

realizace projektu (nedostatečná technická 

koordinace) 

Projektové 
Zpoždění harmonogramu a 

navýšení nákladů 

20 Prodloužení realizace díla Projektové 
Zpoždění harmonogramu a 

navýšení nákladů 

V rámci analýzy byla rizika zařazena do dvou základních typů, tj. rizika strategická a projektová, 

včetně stručného popisu příslušného scénáře. Navazující ohodnocení (kvantifikace) rizik je provedena 

v následující kapitole. 
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5.13.2 Kvantifikace rizik 

Druhým krokem metody RIPRAN je ohodnocení rizik, které má za úkol stanovit 

pravděpodobnost vzniku události a možný dopad. Hodnota rizika byla vypočítána na základě údajů z 

tabulek č 12, 13 a 14 z kapitoly 5.13.1 

Tabulka 16 Ohodnocení rizik projektu (vlastní zpracování) 

ID Hrozba Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1 

Dodavatel nebude vybrán (nedohoda na 

podmínkách kontraktu - v případě všech 

nabízejících) 

NP VD SHR 

2 Zpoždění zpracování zadávací dokumentace SP SD SHR 

3 Zpoždění vyhodnocení nabídek  SP SD SHR 

4 Zpoždění projednání nabídek  SP SD SHR 

5 
Nedohoda s prvním uchazečem v pořadí a 

nutnost projednat kontrakt s druhým uchazečem  
NP ND NHR 

6 Zpoždění územního řízení pro zařízení staveniště  VP ND SHR 

7 

Přepravní trasy pro velké a těžké komponenty 

(reaktor, parogenerátory, části turbogenerátoru, 

transformátory) nebudou dokončeny ve 

stanoveném termínu a rozpočtu 

SP ND NHR 

8 

Plocha pro výstavbu nového bloku nebude 

připravena do termínu předání staveniště 

dodavateli (odstranění stavebních objektů, sítí) 

NP ND NHR 

9 

Nutnost dodatečných opatření v systému 

zásobování vodou (zhoršení kvality vody do 

zahájení výstavby) 

SP ND NHR 

10 Zpoždění hrubých terénních úprav staveniště NP ND NHR 

11 
Změna zadání projektu (zásadní změna 

technologie) 
NP SD NHR 

12 

Rozhodnutí o přechodu z dodávky "na klíč" na jiný 

dodavatelský model (např. z důvodu zapojení 

národního průmyslu) 

SP ND NHR 

13 

Zpoždění předání technických vstupů od 

dodavatele elektrárny pro design staveb a 

technologií v dodávce investora (vazby na 

infrastrukturu v lokalitě) 

SP ND NHR 

14 

Nedostatečné kapacity třetích stran pro realizaci 

souvisejících a vyvolaných investic na majetku 

cizích subjektů (např. ČEPS) 

NP SD NHR 

15 
Poškození velkých a těžkých komponent při 

dopravě  
NP VD SHR 
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16 
Prodlužení řízení s SÚJB (povolení k umístění, 

povolení k výstavbě, povolení k provozu) 
SP ND NHR 

17 
Výrazné změny evropské legislativy v oblasti 

jaderných zařízení 
NP ND NHR 

18 Zpoždění zpracování basic design VP SD VHR 

19 
Nutnost přepracovávat design v průběhu realizace 

projektu (nedostatečná technická koordinace) 
NP ND NHR 

20 Prodloužení realizace díla VP SD VHR 
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5.13.3 Navrhovaná opatření a nová hodnota rizika 

Tabulka 17 Návrh opatření a nová (přepočtená) hodnota rizika (vlastní zpracování) 

ID Opatření Pravděpodobnost Dopad Nová hodnota rizika 

1 
Pro riziko nelze stanovit dostatečně účinné 

opatření 
NP VD SHR 

2 
Zajistit dostatečné kapacity na straně 

zpracovatele dokumentace (investora) 
NP SD NHR 

3 
Zajistit dostatečné kapacity na straně 

vyhodnocovacího týmu (investora) 
NP SD NHR 

4 

Zajistit kvalifikovaný a dostatečně 

personálně dimenzovaný vyjednávací tým 

na straně investora 

NP SD NHR 

5 
Pro riziko nelze stanovit dostatečně účinné 

opatření 
NP ND NHR 

6 

Na straně investora zajistit dostatečné 

personální kapacity, na straně státu riziko 

nelze vyloučit 

VP ND SHR 

7 

Pro riziko nelze stanovit dostatečně účinné 

opatření. Příprava přepravní trasy bude v 

kompetenci třetích stran.  

SP ND NHR 

8 

Na straně investora zajistit dostatečné 

personální kapacity, na straně třetích stran 

riziko nelze vyloučit 

NP ND NHR 

9 

Pro riziko nelze stanovit dostatečně účinné 

opatření. Případná realizace nápravných 

opatření z oblasti kvality vody bude v 

kompetenci třetích stran 

NP ND NHR 

10 
Provedení podrobného geologického 

průzkumu a přípravy staveniště 
NP ND NHR 

11 

Pro riziko nelze stanovit dostatečně účinné 

opatření. Změna technologie může být 

podmíněna i politickým rozhodnutím 

NP SD NHR 

12 

Pro riziko nelze stanovit dostatečně účinné 

opatření. Změna dodavatelského modelu 

může být podmíněna i politickým 

rozhodnutím 

NP ND NHR 

13 

Předem podrobně specifikovat rozsah a 

termíny předávání informací, závazné 

podmínky zapracovat do kontraktu 

NP ND NHR 

14 

Realizovat akce s dostatečným předstihem 

oproti schválenému harmonogramu, pokud 

to bude možné 

NP SD NHR 
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15 
Smluvně ošetřit výši kompenzací ze strany 

dodavatele, popř. přepravce 
NP VD SHR 

16 
Zajistit pravidelnou komunikaci s experty 

SÚJB  
NP ND NHR 

17 
Riziko nelze efektivně řídit - má charakter 

vyšší moci. 
NP ND NHR 

18 
Dostatečně ošetřit v kontraktu, průběžně 

kontrolovat průběh prací  
SP SD SHR 

19 

Zajistit dostatečně personálně dimenzovaný 

a kvalifikovaný tým na straně investora. 

Průběžně komunikovat s dodavatelem 

NP ND NHR 

20 
Pro riziko nelze stanovit dostatečně účinné 

opatření 
VP SD VHR 

Opatření byla stanovována zejména jako preventivní a zejména z hlediska investora. V případě 

stanovování opatření podmíněných chováním třetích stran (např. politickým rozhodnutím státu) bylo 

v rámci analýzy konstatováno, že nelze stanovit dostatečně účinné opatření. 
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5.13.4 Shrnutí rizik projektu 

V kapitole analýza rizik byla v první fázi identifikována rizika, provedeno jejich zařazení do 

skupiny strategická resp. projektová rizika a zpracován popis příslušných scénářů, což je prezentováno 

v tabulce 11.  

K identifikovanými rizikům byla následně přiřazena pravděpodobnost, byl specifikován dopad a 

přiřazena odpovídající hodnota rizika ve třech stupních (nízké, střední, vysoké). Výsledky této fáze jsou 

prezentovány v tabulce 12. V této fázi bylo z dvaceti uvedených rizik identifikováno 12 jako nízké riziko, 

6 střední riziko a 2 vysoké riziko. 

V poslední fázi byla k identifikovaným rizikům stanovena opatření, přičemž na základě 

předpokladu jejich účinnosti byla stanovena nová hodnota pravděpodobnosti a nový dopad, z nichž byla 

stanovena nová hodnota rizika. Výsledky této fáze jsou prezentovány v tabulce 13.  

Závěrem lze konstatovat, že za předpokladu účinnosti opatření došlo v jednom případě k snížení 

původně vysoké hodnoty rizika na střední a ve dvou případech k snížení výsledné hodnoty rizika ze 

střední na nízkou, což znamená snížení potenciálních nepříznivých dopadů na projekt, zejména v oblasti 

dodržení stanoveného rozpočtu a harmonogramu. 
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6 DISKUZE / ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

V rámci kapitoly 5 byla aplikována skupina metod a analýz popsaných v teoretické části této 

práce (kapitola 2) na posuzovanou Skupinu ČEZ resp. společnost ČEZ a.s. a posuzovaný projekt dostavby 

nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín 

Úvodní podkapitola 5.1 je informativní a obsahuje základní informace o společnosti. Společnost 

ČEZ, a. s. je největším výrobcem elektřiny v České republice a je začleněna do mateřské Skupiny ČEZ, 

která sdružuje desítky dalších společností. Skupina působí celkem v 7 zemích a zaujímá silnou pozici 

v energetickém sektoru ve střední a jihovýchodní Evropě. Společnost ČEZ a.s. patří se svými zhruba 26 

tisíci zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele a nejziskovější české firmy v ČR. 

Podkapitola 5.2 prezentuje výsledky PESTLE analýzy jako součást strategické analýzy okolního 

prostředí organizace. V rámci analýzy byly posuzovány politické/legislativní, ekonomické, sociální, 

technologické a ekologické faktory. Jednotlivé faktory byly vyhodnoceny podle celkové intenzity 

dopadu. V rámci analýzy byly identifikovány čtyři faktory s nejvyšší intenzitou dopadu. Tři faktory jsou 

klasifikovány jako ohrožení: snížení spotřeby elektřiny, snížení ceny elektřiny a politicko-environmentální 

omezení. Skupina ČEZ patří mezi „standardní“ elektroenergetické firmy střední velikosti v evropském 

měřítku, které působí na trhu již desítky let a v současné době čelí novým výzvám a vyrovnávají se 

s aktuálními podmínkami na trhu, který je stále významněji ovlivňován produkcí OZE a environmentální 

legislativou. Ačkoliv lze v současné situaci předpokládat nižší pravděpodobnost snížení spotřeby 

elektřiny popř. snížení ceny elektřiny a politicko-environmentální omezení, vyplývající zejména 

z legislativy na úrovni EU, jsou v současné době již dostatečně legislativně definována a vyjasněna, tak 

na standardní elektroenergetické firmy, jejichž výrobní portfolio je z výrazné části založeno na 

konvenčních fosilních a jaderných zdrojích mohou významně působit, a to s přímým negativním 

dopadem na jejich ekonomické výsledky. Jeden faktor je klasifikován jako příležitost. Jedná se o 

implementaci nových energetických technologií. V zásadě se jedná o přechod ze stávajícího čistě 

centralistického systému pro výrobu elektřiny na koncepci centrální energetiky s vysokým zastoupením 

OZE. Stávající výsledky a trend nárůstu výroby elektřiny z OZE v posledních letech dokladují, že Skupina 

ČEZ zachytila tento technologický vývoj a posiluje svoji pozici v tomto energetickém sektoru. 

Podkapitola 5.3 je věnována Porterově analýze pěti sil, tj. analyzuje následující faktory: stávající 

konkurence, nová konkurence, vliv odběratelů, vliv dodavatelů a substituční produkty. V rámci analýzy 

byly zohledněny specifické podmínky trhu v oblasti elektroenergetiky, které v určitých segmentech trhu 

naplňují definici tzv. „přirozeného monopolu“ a v porovnání s jinými ekonomickými sektory (typicky 

s výrobou zboží a poskytováním služeb) omezují dynamiku a intenzitu působení jednotlivých faktorů na 

posuzovanou společnost v oblastech stávající konkurence, nové konkurence, vlivu odběratelů a vlivu 
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dodavatelů. Z tohoto důvodu je výsledné působení těchto faktorů klasifikováno jako nízké. V případě 

substitučních produktů opět narážíme na problematiku specifik elektroenergetického trhu, na kterém je 

možnost náhrady elektřiny za jiný produkt velmi omezená. Z tohoto důvodu je výsledné působení tohoto 

faktoru rovněž klasifikováno jako nízké. 

Podkapitola 5.4 zahrnuje McKinseyův model „7S“, tj. strategii, organizační strukturu a systémy a 

dále styl společnosti, sdílené hodnoty, schopnosti a spolupracovníky. Skupina ČEZ reagovala na změny 

na elektroenergetickém trhu změnou strategie, která se aktuálně opírá o čtyři základní pilíře. Jedná se o 

co nejefektivnější provoz a plné využití výrobního portfolia firmy. Druhý pilíř je zaměřený na potřeby 

zákazníků, včetně zajištění moderní distribuce. Třetím pilířem je rozvoj OZE a poskytování komplexních 

energetických služeb, především v ČR. Posledním pilířem je rozvoj energetických služeb ve stabilních 

regionech Evropy. Z hlediska organizační struktury Skupina ČEZ vykazuje klasickou divizní strukturu. 

Skupina využívá kontrolní systém sloužící jako nástroj pro kontrolu kvality, porovnávání výkonnosti 

organizace, útvaru (divize), procesu nebo činnosti, obecně ke zlepšování všech řídících struktur 

organizace. Z hlediska stylu řízení organizace lze vzhledem k vysoce regulovanému a centrálně řízenému 

energetickému trhu, počítaje v to provoz jaderných elektráren, očekávat direktivní styl řízení se snahou 

směřovat k participativnímu stylu v případech, kde to objektivní podmínky umožňují. Vzhledem 

k vysokým nárokům na kvalifikaci Skupina ČEZ věnuje zvýšenou pozornost procesu náboru a výběru 

spolupracovníků a zvyšování schopnosti manažerů na všech stupních řízení společnosti. V organizaci je 

zaveden systém sdílení společných hodnot a principů spolupráce, který je standardem ve větších 

společnostech v rámci EU. 

V rámci podkapitoly 5.5 je prezentována SWOT analýza společnosti. Bylo provedeno standardní 

vyhodnocení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V závěru analýzy je konstatováno, že 

pro vyhodnocované čtyři kvadranty SWOT matice je celková významnost silných stránek Skupiny ČEZ 

nejvyšší a slabých stránek naopak nejnižší, což dokladuje silnou a stabilní aktuální pozici skupiny na 

energetickém trhu. Skupina je největším výrobcem a distributorem elektřiny v ČR s dobrými 

ekonomickými výsledky v rámci ostatních evropských energetik a z této startovací pozice vstupuje do 

nadcházejícího období implementace nové legislativy EU na snižování emisí CO2 a politické resp. 

ekonomické podpory decentrální energetiky založené na OZE.  

Nicméně druhou nejvyšší hodnotu vykazuje kvadrant hrozeb. Skupina se bude muset 

v nadcházejících letech vypořádat s dopady nové environmentální legislativy EU na výrobu 

v konvenčních zdrojích, která aktuálně generuje polovinu EBITDA. V rámci analýzy byly pro skupinu 

rovněž identifikovány významné příležitosti, zejména v oblasti posílení pozice v oblasti energetických 

služeb a OZE, trhu s plynem, poskytování podpůrných služeb pro operátora přenosové soustavy. 
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Všechny tyto faktory jsou zmiňovány ve výroční zprávě společnosti a je zřejmé, že Skupina ČEZ chce 

rozvíjet další aktivity v těchto oblastech. 

V navazujících podkapitolách již byly aplikovány metody z teoretické části práce (kapitola 2) na 

posouzení konkrétního projektu. V rámci kapitoly 5.6 byl definován posuzovaný projekt. Jedná se o 

realizaci výstavby nového jaderného zdroje o výkonu 1200 MWe/blok v lokalitě Temelín. V kapitole 5.7 

je prezentována identifikační listina projektu, ve které jsou (v návaznosti na níže uvedenou časovou 

analýzu, zdrojovou analýzu a nákladovou analýzu) prezentovány základní údaje k posuzovanému 

projektu. V případě plánovaných nákladů se vycházelo z podkladů World Nuclear Association (WNA) 

k měrným investičním nákladům pro nové jaderné bloky v Evropě. V kapitole 5.8 je zpracován logický 

rámec projektu, který podrobněji specifikuje cíl, účel, výstupy a aktivity projektu. V kapitole 5.9 je 

prezentována hierarchická struktura projektu (WBS), která byla zpracována na základě dostupných 

podkladů k realizaci jaderných bloků v EU (zejména WNA). V navazující kapitole 5.10 je zpracována 

časová analýza v souladu s prezentovanou hierarchickou strukturou projektu, přičemž je definována 

kritická cesta. Časová analýza byla zpracována na základě vyhodnocení dostupných informací z realizace 

jaderných projektů ve světě a zejména EU (opět převážně z podkladů WNA). Informační vstupy byly 

doplněny o zdrojovou analýzu v kapitole 5.11, která byla zaměřena zejména na oblast personálních 

zdrojů, které jsou z pohledu investora projektu klíčové, zejména v počátečních fázích projektu, a jsou 

nezbytným předpokladem pro udržení realizace projektu v mezích stanoveného rozpočtu a 

harmonogramu. Personální analýza byla zpracována zejména na základě konzultace s oponentem 

diplomové práce ze Skupiny ČEZ. Byla rovněž zpracována nákladová analýza v kapitole 5.12, která rovněž 

vychází z dostupných podkladů WNA. 

Z časové, zdrojové a nákladové analýzy vyplývá, že realizace výstavby jaderných zdrojů je 

v současné době v EU extrémně nákladným (odhad na základě WNA: 144 mld CZK pro blok 1200 MWe) 

a dlouhodobým projektem. Při započítání nezbytných činností pro přípravu lokality (v případě lokality 

Temelín již v minulosti provedeného posuzování vlivu na životní prostředí /EIA/ a dále procesu územního 

plánování a přípravy infrastruktury staveniště) a nezbytné „politické“ přípravy na úrovni státu před 

vlastním zahájením projektu (lze předpokládat projednávání modelu zajištění dlouhodobého 

financování, organizační struktury na straně investora, dodavatelského modelu) dosahuje doba trvání 

posuzovaného projektu 7060 pracovních dnů, což výrazně překračuje rámec „standardních“ 

průmyslových projektů a dále ještě více zvýrazňuje úlohu státu, který tímto projektem naplňuje 

strategické cíle energetické politiky.  

Pro posuzovaný projekt byla v kapitole 5.13 zpracována analýza rizik metodou RIPRAN, která je 

využívána pro střední a velké projekty. V rámci analýzy bylo postupováno předepsaných způsobem, tzn. 

nejdříve byla na základě konzultace identifikována (kapitola 5.13.1) a kvantifikována (kapitola 5.13.2) 
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základní rizika, a to průřezově přes všechny oblasti projektu – od přípravy dokumentace před zahájením 

výběrového řízení, vlastní výběrové řízení, přípravy projektové dokumentace až po realizační fázi. Celkem 

bylo v analýze zpracováno dvacet hlavních rizik. V rámci analýzy byla rizika zařazena do dvou základních 

typů, tj. rizika strategická a projektová, včetně zpracování stručného popisu příslušného scénáře. 

Následně byla pro jednotlivá rizika stanovena opatření, na jejichž základě byl přehodnocen dopad a 

stanovená nová hodnota rizika (kapitola 5.13.3). Opatření byla stanovována zejména jako preventivní a 

zejména z hlediska investora. V případě stanovování opatření podmíněných chováním třetích stran 

(např. politickým rozhodnutím státu) bylo v rámci analýzy konstatováno, že nelze stanovit dostatečně 

účinné opatření. Třídy pravděpodobnosti, třídy dopadu na projekt a přiřazení hodnoty rizika bylo 

prováděno definovaným způsobem, přičemž příslušné vstupy jsou uvedeny v úvodu kapitoly 5, 

v tabulkách 11, 12 a 13. 

V rámci analýzy byla identifikována dvě rizika s vysokým nepříznivým potenciálním dopadem na 

harmonogram a rozpočet projektu (hodnotou rizika): zpoždění zpracování basic design a prodloužení 

realizace díla. Dále bylo vyhodnoceno šest rizik se středním dopadem: nevybrání dodavatele, zpoždění 

zpracování zadávací dokumentace, zpoždění vyhodnocení nabídek, zpoždění projednání nabídek, 

zpoždění územního řízení pro zařízení staveniště a poškození velkých a těžkých komponent při dopravě. 

V případě rizika zpoždění zpracování basic design byl zapracován předpoklad účinnosti opatření a 

následně byla přehodnocena výsledná hodnota rizika z vysoké na střední. Pro rizika zpoždění zpracování 

zadávací dokumentace, zpoždění vyhodnocení nabídek, zpoždění projednání nabídek byl obdobně 

zapracován předpoklad účinnosti opatření a následně u nich byla přehodnocena výsledná hodnota rizika 

ze střední na nízkou.  

K závěrům rizikové analýzy je nutné konstatovat, že vzhledem k rozsahu posuzovaného projektu 

a zadaný rozsah analytických metod bylo nezbytné omezit rozsah vstupů do jednotlivých analýz a 

zaměřit se spíše než na podrobný a úplný výčet všech rizik na zahrnutí všech základních okruhů rizik, 

s uvedením vybraných konkrétních příkladů, a neopominutí důležitých projektových vazeb.  

Předložené výsledky jsou dle názoru zpracovatele v zásadě v souladu s dostupnými informacemi 

z realizace reálné výstavby jaderných zdrojů ve světě, zejména s informacemi dostupnými z WNA. 

Projekty výstavby jaderných elektráren jsou navíc mnohdy spojeny s omezeným přístupem k informacím 

z důvodu ochrany strategických zájmů příslušných států a obchodního tajemství zainteresovaných firem. 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za úkol zpracovat analýzu rizik vybraného projektu, včetně návrhu 

opatření, která by měla vést k minimalizaci výskytu rizika, popřípadě snížení dopadu tohoto rizika na 

posuzovaný projekt. Vybraným projektem byla realizace nového jaderného zdroje o výkonu 1200 

MWe/blok v lokalitě Temelín.  

Úvodní čtyři kapitoly práce obsahují cíle, postupy, metodiky a teoretická východiska, která jsou 

využita v navazujících kapitolách pro zpracování analytické a návrhové části diplomové práce.  

Pátá kapitola je nosnou částí práce a prezentuje analytickou část, která popisuje současný stav 

Skupiny ČEZ. Tyto informace jsou vyhodnoceny pomocí strategických analýz. V práci byly využity PESTLE 

analýza, Porterova analýza pěti sil, McKinsey model „7S“. Informace z těchto analýz jsou zapracovány do 

SWOT analýzy. V rámci této kapitoly je dále podrobněji specifikován posuzovaný projekt, zpracována 

identifikační listina a logický rámec projektu, popsána hierarchická struktura projektu a dále jsou 

prezentovány výstupy z časové analýzy, zdrojové analýzy a nákladové analýzy. Kapitola je završena 

analýzou rizik pomocí metody RIPRAN. Identifikovaná rizika jsou ohodnocena a pro nejzávažnější rizika 

jsou navržena opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizika, popřípadě ke snížení 

výsledného dopadu konkrétního rizika na projekt. 
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ASEK – Aktualizace státní energetické koncepce 

EIA – Enviromental Impact Assesment 

EK – Evropská komise 
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ESCO – Energy service company (ČEZ) 

MWe - Megawatt elektrický 

MWt - Megawatt tepelný 
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