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1 ÚVOD 
 

Čím dál tím více se ve stavebnictví setkáváme s riziky, které mají velký vliv nejen na 

projekt, ale také na kompletní fungování podniku. Proto by takové téma nemělo být 

opomíjeno a každá firma by se měla nad tímto pozastavit. Vybrala jsem si téma 

Řízení rizik ve stavebním podniku, kde se budu touto problematikou zabývat, 

upozorňovat na jednotlivá rizika a snažit se najít řešení, aby se případným rizikům 

daná stavební společnost vyvarovala.  

 

Bakalářská práce má dvě části. V první části se zaměřuji na teoretickou část, která 

řeší obecnou problematiku rizik. Obsahuje vysvětlení základních pojmů, rozdělení 

rizik, jejich závažnost, typy analýz a rizikové opatření.  

 

Druhá část se zaměřuje na praktickou část, kde na základě oslovení společnosti 

NWT, a. s., ve Zlíně, jsem získala veškeré podklady potřebné pro zformulování 

informací. Praktická část obsahuje základní informace o této společnosti, kde ji 

nejdříve stručně charakterizuji, a provedu vstupní analýzu podniku v podobě SWOT 

analýzy. Poté se zaměřím na stavební zakázku, která nese název „Skleník Kostelec 

na Hané“, kterou NWT, a. s., realizovala. Jako první jsou rizika identifikována, 

následně je nutné vybrat nejvhodnější analýzu pro řešení daného rizika. Poslední 

fáze je zaměřena na vyhodnocení rizik a doporučení, jak rizika zmírnit nebo 

eliminovat na přiměřenou míru.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
Následující část je věnována teoretické části, kde jsou vysvětleny jednotlivé pojmy, 

týkající se oblasti rizik a vše s nimi spojené.  

 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Kapitola je zaměřena na obecné informace o riziku, jeho výpočtu a rozdělení.  

2.1.1 DEFINICE RIZIKA 

Pro pojem riziko neexistuje jedna správná definice, je chápáno jako účinek nejistoty 

na dosažení cílů.  

Slovo pochází ze staré italštiny, kde v oblasti námořní dopravy znamenalo nebezpečí 

u pobřeží nebo přístavu, kterému je třeba se vyhnout. [2] 

Podle dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, 

poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání.  

 

Pojem riziko je tedy definován různě:  

1. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

2. Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

3. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

4. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

5. Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti.  

6. Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

7. Nebezpečí chybného rozhodnutí.  

8. Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

9. Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

10. Střední hodnota ztrátové funkce. 

11. Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 

12. Kombinace pravděpodobnosti události a jejího následku. [1, s. 90] 

 

2.1.2 MANAGEMENT RIZIK  

Pokud se chceme vypořádat s určitým problémem rizika, musíme se naučit ve své 

manažerské praxi s rizikem žít a musíme umět riziko i řídit. Proto je důležité jej včas 

rozpoznat a strategicky podchytit.  

Management společnosti při procesu řízení rizik by měl zajišťovat tyto činnosti:  

1. Analyzovat, monitorovat, měřit riziko a porozumět riziku. 

2. Definovat cíle v oblasti snižování rizik. 

3. Stanovit a implementovat nejvhodnější metody snižování rizik do podmínek 

konkrétní společnosti. 

4. Vyhodnotit uplatnění rizikové strategie společnosti v praxi. [1] 
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2.1.3 VÝPOČET RIZIKA 

V rizikovém inženýrství je důležitý pojem hodnota rizika, jež se vypočítá jako součin 

pravděpodobnosti nepříznivé události a hodnoty možné ztráty.  

 

 HODNOTA RIZIKA = PRAVDĚPODOBNOST x ZTRÁTA [2, s. 148] 

 

Pro určení správné analýzy rizik je zapotřebí, co nejlépe charakterizovat reálné 

nebezpečí, které má podobu konkrétní hrozby. Lze zde vyjádřit pravděpodobnost P 

a hodnota nepříznivého dopadu D. Po stanovení pravděpodobnosti Pi a dopadu Di 

pro konkrétně daný příklad zjistíme hodnotu rizika HRi.  

 

 

 

 

  

Výsledná hodnota pak může představovat akceptovatelnou hodnotu rizika  

(= hodnota rizika, kterou je možné přijmout, aniž by musela být zajištěna konkrétní 

opatření) nebo neakceptovatelnou. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

HRi = Pi x Di 
 

Obrázek 1 - Proces řízení rizik ve firmě [1, s. 129] 
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2.1.4 KLASIFIKACE RIZIK 

Pro určení klasifikace rizik je třeba jej správně rozčlenit podle:  

• Místa, kde dané riziko vzniklo vzhledem k projektu. 

• Zdroje rizika. 

• Pravděpodobnosti a předvídatelnosti jejich vzniku. 

• Jak závažný je jejich dopad. 

• Hodnotu kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. 

 

Podle daného pohledu na rozčlenění se mohou dělit do určitých kategorií:  

➢ externí nepředvídatelná rizika – málokdy kontrolovatelná: 

• státní regulace, 

• přírodní katastrofy, 

• kriminální akty – vandalismus, sabotáže, 

• nepřímé vlivy životního prostředí, stavu společnosti, 

• selhání základních předpokladů realizace – selhání subdodávek, předčasné 

vyčerpání finančních zdrojů,  

 

➢ externí předvídatelná rizika – špatně kontrolovatelná: 

• tržní rizika,  

• operační rizika,  

• předvídatelné vlivy prostředí, 

• očekávatelné sociální vlivy, 

• fluktuace měny,  

• inflace, 

• daňové úpravy, 

 

➢ interní rizika netechnického charakteru – většinou kontrolovatelná: 

• manažerské potíže, prodlevy ve výkonu rozhodnutí, 

• problémy se zajištěním zdrojů, překážky v zajištění potřebných klasifikací, 

• nedostatek podkladů pro optimalizaci odhadů pracnosti a související hrozby 

přečerpaných nákladů, 

• potíže cash-flow, nedostatek finančního zajištění, 

• problémy komunikace mezi zájmovými skupinami,  

• nedostatek subdodavatelů, 

 

➢ interní rizika technického charakteru – většinou kontrolovatelná:  

• obecně technologické změny, 

• změny v okolních systémech, které ovlivní projekt, 

• nedostatečná výkonnost nebo nedostupnost potřebných technologií,  

• nedostatky technických návrhů,  
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• rozsah projektu,  

• poruchy a výpadky provozních technologií,  

 

➢ legislativní rizika:  

• licence a patentovaná práva,  

• smluvní aspekty, 

• soudní řízení. [4, s. 281] 

 

Klasifikace rizik lze také rozdělit podle pravděpodobnosti výskytu a jejich dopadu na 

běžná, přijatelná s opatřením a nepřijatelná. Zapisuje se jako matice, kde v řádcích 

pravděpodobnost realizace scénáře a ve sloupcích je předpokládaná výše škody. [5] 

Další metodou klasifikací rizik je z obchodně-podnikatelského pohledu:  

Zdroje rizika ve firmách mohou být:  

• výrobní, 

• technická,  

• ekonomická,  

• tržní,  

• finanční.  

 

Řada rizik patří mezi neovlivnitelná rizika – politická, hospodářská, obchodní, fiskální, 

vnitropolitická situace ve světě, vliv globální ekonomiky. 

Ovlivnitelná rizika – manažer je může snižovat nebo částečně odstranit. [1] 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Kategorizace rizika [5, s. 190] 
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2.2 ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKU 

V rámci celého projektu musí projektový tým mít stále na vědomí, že hrozí řada 

nebezpečí, která mohou ovlivnit průběh a úspěch projektu. Je nutné sledovat 

nepříznivé vlivy na daný projekt a podle nich se zařídit tak, aby bylo sníženo 

ohrožení. Je třeba s riziky pracovat po celý čas projektu. [3] 

 

Řízení rizik projektu = rizikové inženýrství – zabývá se problematikou rizika a vnímá 

riziko jako danou hrozbu a škody. [3] 

 

2.2.1 ZÁVAŽNOST RIZIK V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU 

Pro posouzení rizika a jeho postoj k projektu je zapotřebí zvážit, ve které fázi 

projektu může dojít k jeho ohrožení. 

„V průběhu projektu jednotlivé typy rizik mění svůj charakter a závažnost.“ [4, s. 283] 

Je jasné, že na začátku projektu, kdy máme největší možnost neznámých 

skutečností, jevů, vlivů, je největší pravděpodobnost výskytu rizik. Čím větší část 

projektu je již hotova, klesá hrozba výskytu dalších možných vyvolávajících rizik. 

Vzhledem k velkému množství prostředků, které byly do projektu investovány, může 

být stále jejich dopad velký. [4] 

 

2.2.2 HLAVNÍ PROCESY ŘÍZENÍ RIZIK PROJEKTU 

 

1. PLÁNOVÁNÍ ŘÍZENÍ RIZIK  

Rozhoduje o přístupu a plánování činností řízení rizik na daném projektu. 

Hlavní složkou je projektový tým, jenž pořádá plánovací schůzky 

k vypracování plánu řízení rizik. Schůzky se účastní jak manažer projektu, tak 

Obrázek 3 - Hodnota v ohrožení v životním cyklu projektu [4, s. 283] 
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i vedoucí týmu a všichni, kdo jsou zodpovědní za organizaci projektu. 

Konečnou fází je plán řízení rizik, popisující celý životní cyklus projektu.  

 

2. IDENTIFIKACE 

Stanovuje rizika, která mohou na daný projekt působit a zpracovává jejich 

charakteristiku. Hlavním nástrojem identifikace je důsledná kontrola veškeré 

dokumentace (metoda DELPHI, brainstorming, SWOT analýza), důležitým 

faktem je provést analýzu předpokladů projektu a ověřit jejich správnost  

a platnost. 

 

3. KVALITATIVNÍ ANALÝZA RIZIK 

Vyhodnotí dopad a pravděpodobnost identifikovaných rizik. Cílem je 

vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika a jeho dopadu. Hlavní složkou 

pro zpracování je tzv. matice rizik – hodnotí se pravděpodobnost vzniku  

a míra dopadu. Buď se vyhodnotí pomocí logického intervalu (od žádné 

pravděpodobnosti až po jistotu vzniku) nebo matematicky pomocí intervalu 

s hodnotami od 0 po 1. Míra dopadu, je pak určena slovním popisem nebo 

vyčíslením vzniklé škody.  

 

 
 Obrázek 4 – Hodnocení dopadu rizika [5, s. 199] 

Obrázek 5 - Bodovací tabulka rizika [5, s. 199] 
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4. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA RIZIK 

Následuje po kvalitativní analýze rizik, užívá se tzv. citlivostní analýza, jež 

určuje riziko, které má na projekt nejhorší potenciální dopad. Zabývá se 

velikostí rozsahu, na který má vliv nejistota jednoho prvku (analýza 

rozhodovacího stromu, metoda Monte Carlo). 

 

5. PLÁNOVÁNÍ PROTIRIZIKOVÝCH OPATŘENÍ 

Výběr neúčinnější strategie na již analyzované riziko. Nejznámějším, ale ne 

vždy použitelným je vystříhání se rizika – změní se plán projektu, tak, aby  

se dané riziko vyloučilo. Přenesení rizika – přesunou se následky rizika, 

včetně protirizikových opatření na třetí stranu. Zmírnění rizika – snížení rizika 

můžeme také dosáhnout tím, že snížíme pravděpodobnost a následky 

rizikové událostí na vyhovující úroveň. Přijetí rizika – nepřijímají se již žádná 

opatření.  

 

6. SLEDOVÁNÍ A KONTROLA RIZIK 

Získání informací v daný čas a zajistit tak opatření, které zabrání vzniku rizika. 

Provádí se pravidelné kontroly rizik projektu, sleduje se postup projektu 

hodnotové i technické, odhalování a plánování reakcí na nově vznikající rizika. 

Rizika jsou přijatelná pouze tehdy, pokud jsou v rovnováze s prospěchem. [5] 

 

2.2.3 ANALÝZA RIZIK 

Počáteční fází snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Je to proces pro definování 

hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva = stanovení rizik  

a jejich závažnosti. [1] 

 

Zahrnuje:  

• identifikaci hrozícího nebezpečí, 

• vyhodnocení rizika, 

• návrhy na opatření k eliminaci nebo snížení rizika. 

 

Po provedení analýzy je zapotřebí dané rizika stále sledovat. [2] 

 

„Výsledky hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace i priority 

pro zvládání rizik a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu.“ [1, s. 96] 

 

Základní pojmy analýzy rizik: 

1. AKTIVUM – „všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena 

působením hrozby“ [1, s. 101] 
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Dělí se na: 

• Hmotná – peníze, nemovitosti apod. 

• Nehmotná – morálka pracovníků, informace, předměty autorského  

a průmyslového práva apod. 

Dále co vyjadřuje aktiva způsobené působením hrozby na jeho citlivost = 

zranitelnost. 

 

2. HROZBA – „síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na aktiva 

nebo může způsobit škodu, resp. poškodit organizaci jako celek“ [1, s. 101] 

Hrozby mají velké množství původu, buď to přírodního nebo lidského, mohou 

být úmyslné nebo náhodné. Můžou pocházet zevnitř nebo zvenčí organizace. 

Do hrozeb zahrnujeme například krádež zařízení, požár, přírodní katastrofa, 

přístup k určitým informacím neoprávněnou osobou, ale také kontrola 

finančního úřadu, růst kurzu české koruny vzhledem k evropské měně. 

Poškození, které způsobí určitý druh hrozby na konkrétní aktivum, se nazývá 

dopad hrozby – odvozuje se od absolutní hodnoty ztrát, které obsahují 

náklady na obnovení činnosti aktiv nebo na odstranění následků škod, 

způsobené hrozbou na daný podmět.  

Mohou zasáhnout i více než jedno aktivum, řešením je posouzení vlivů  

na celou organizaci.  

             Charakteristika hrozby se hodnotí podle faktorů:  

• Nebezpečnost – jestli je hrozba schopna způsobit škodu. 

• Přístup – pravděpodobnost, že se hrozba dostane k aktivu. 

• Motivace – zájem o podnícení hrozby vůči aktivu.  

 

3. ZRANITELNOST – nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva 

(podmětu nebo jeho části), který pak může daná hrozba využít pro uplatnění 

svého nežádoucího vlivu. Znázorňuje, jak je dané aktivum citlivé na působení 

hrozby. Opatření pro aktivum může být účinné nebo neúčinné v závislosti  

na prostředí, ve kterém pracuje. Hrozba, která nemá příčiny zranitelnosti, 

nemusí vyústit v riziko.  

Úroveň zranitelnosti aktiva se určí podle následujících faktorů.  

• Citlivost – náchylnost aktiva být poškozeno danou hrozbou.  

• Kritičnost – důležitost aktiva pro analyzovaný subjekt.  

 

4. PROTIOPATŘENÍ – postup, procedura, technický prostředek nebo vše, co je 

speciálně navrženo pro zmírnění působící hrozby, snížení zranitelnosti nebo 

dopadu hrozby. Cílem je zamezit vzniku škody nebo zmírnění následků 

vzniklé škody. Je charakterizováno náklady a efektivitou.  
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5. RIZIKO – vznik rizika je společným působením hrozby a aktiva. Aktivum,  

na které nepůsobí žádná hrozba, nezahrnujeme do analýzy rizik.  

Úroveň rizika – určuje se pomocí hodnoty aktiva. Na velikosti úrovně rizika  

se podílí úroveň hrozby, zranitelnost a hodnota aktiva. Pouze protiopatření 

úroveň rizika snižuje. [1] 

 

                                     Obrázek 6 - Vztahy při řízení rizik [1, s. 102] 

 

VZTAHY V ANALÝZE RIZIK  

 

Obrázek 7 – Vztahy v analýze rizik [1, s. 101] 
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2.2.4 METODY ANALÝZY RIZIK  

 

Způsob, jakým chceme vyjádřit veličiny, se kterými se v analýze rizik pracuje. Jsou 

dány dva základní přístupy k jejímu vyřešení:  

• Kvalitativní metody – Jsou jednodušší a rychlejší, ale více subjektivní.  

Většinou jsou to problémy v oblasti zvládání rizik, kde se popisuje přijatelnost 

finančních nákladů potřebných k eliminaci hrozby.  

• Kvantitativní metody – Vyjadřuje dopad prostřednictvím finančních termínů, 

například „tisíce Kč“. Nejčastěji představuje roční předpokládanou ztrátu, 

která je vyjádřena finanční částkou. 

Používá se buď jen jedna možnost nebo jejich kombinace = Kombinované metody. 

• Kombinované metody – vycházejí z číselných údajů. Cíl je uveden z větší části 

kvalitativním hodnocením, jež se více přiblíží realitě oproti předpokladům, ze 

kterých vycházejí kvantitativní metody. Kvalitativní metoda se neodráží vždy 

z pravděpodobnosti události nebo velikosti jeho dopadu, ale jsou spíše 

ovlivněny měřítkem stupnice, která se v metodě používá. 

 

➢ VOLBY STRATEGIE ANALÝZY RIZIK 

Uskutečňuje se ve dvou hlavních krocích:  

1. Orientační analýza rizik: slouží k rozhodnutí, kterou metodu (strategii) 

zvolíme pro vlastní analýzu rizik konkrétního subjektu.  

2. Detailní analýza rizik: následuje po orientační analýze rizik, pomocí 

kvalitativní, kvantitativní nebo kombinované metody. 

 

Každý proces má svoje výhody a nevýhody, rozhodnutí, který přístup je nejlepší, 

závisí i na těchto skutečnostech:  

• jakých cílů má být použitím analýzy rizik dosaženo,  

• k jakým účelům daný objekt slouží, 

• jaká je hodnota aktiv spojených s objektem,  

• zda jsou funkce, které objekt poskytuje, kritické a pro koho,  

• jaká je úroveň investic do objektu a jaká je výše nákladů na obnovení jeho 

funkčnosti. [1 – řízení rizik ve stavebním podniku] 

 

➢ NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ METODY ANALÝZY RIZIK 

DELPHI = METODA ÚČELOVÝCH INTERVIEW 

Skupina expertů vytváří individuální návrhy, seskupení informací je skupině 

prezentováno, v dalším kole se vytvářejí nové návrhy, které jsou pak základem další 

diskuse. Postup se pak stále opakuje, dokud není dosaženo shody ve skupině.   
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VÝHODY: 

- získání individuální a nezávislé odpovědi od skupiny expertů, 

- lze provést s využitím e-mailu. 

NEVÝHODY:  

- časová náročnost, 

- nevyužívá se výhod týmové spolupráce. 

 

POUČENÍ Z HISTORICKÝCH PROJEKTŮ 

VÝHODY: 

- využívání zkušeností ověřených daným výsledkem, 

- omezuje znovu vymýšlet již vymyšlené, 

- může být doplněna individuálním dialogem. 

NEVÝHODY:  

- časová náročnost, 

- vyžaduje abstrakce vzhledem k odlišnostem v zadání, 

- zkušenosti mohou mít časově omezenou platnost. 

 

BRAINSTORMING 

Týmová diskuse na základě předem připravených podkladů a návrhů. 

 

VÝHODY: 

- týmová spolupráce, 

- může být aktivizací týmové spolupráce a součástí motivace. 

NEVÝHODY:  

- časová náročnost, 

- musí být dobře veden, 

- je ohrožen prosazením vlivu silných individualit. 

 

INDIVIDUÁLNÍ DISKUSE 

VÝHODY: 

- snadno proveditelná. 

NEVÝHODY: 

- může být zkreslena individuálním pohledem, 

- využití výhod týmové spolupráce. 

 

CRAWFORDOVY LÍSTKY 

Skupina expertů individuálně a opakovaně odpovídá na položenou otázku s tím, že 

žádná odpověď se nemůže opakovat. Každá odpověď se píše na lístek papíru. Na 

konec se provádí diskuse množin odpovědí.  
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VÝHODY:  

- jednoduchá, 

- rychlá, časově nenáročná, 

- vedení nevyžaduje silného facilitátora, 

- třídí velké množství námětů, 

- generuje pořadí závažnosti a může být základem pro stanovení priorit. 

NEVÝHODY:  

- nevyužívá týmovou spolupráci. 

 

IDENTIFIKACE KOŘENŮ PROBLÉMU 

Zaměřuje se na identifikaci problému i jeho příčiny. Obranou je pak eliminace 

příčiny, kořenu problému, ne jeho symptomy. 

VÝHODY:  

- dobré použití vede k eliminaci některých vlivů na závislost. 

NEVÝHODY:  

- může generovat podružná, obtížně identifikovatelná rizika. 

 

SWOT ANALÝZY 

Sestavují se matice silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  

VÝHODY:  

- mezi páry identifikovaných položek lze najít závislosti, které mohou být 

použity pro volbu strategie. 

 

SEZNAMY 

Připravené formuláře s políčky k označení vybrané varianty. Dobře se zpracovává 

elektronicky.  

VÝHODY:  

- snadno zpracovatelná, 

- lehce vyhodnotitelná, 

- generuje pořadí závažnosti. 

NEVÝHODY:  

- vytvoření seznamů vyžaduje použití jiných metod nebo údajů z historických 

projektů. 

 

DIAGRAMY 

Diagram „rybí kost“, vývojové diagramy, síťové grafy atd. 

VÝHODY: 

- dobrým a snadno srozumitelným podkladem k diskusi. 

NEVÝHODY:  

- delší příprava. [4] 
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➢ KVANTITATIVNÍ METODY 

• Analýza citlivosti – na základě změn parametrů procesu a následné 

zjišťování velikosti změn hodnot výstupů.  

• Monte Carlo – náhodné simulace, jednoduchá a účinná metoda, 

užívající pravděpodobnostní počet.  

• Rozhodovací strom – diagram obsahující sekvence alternativ 

s kvantifikací v jednotlivých větvích.  

• Očekávaná hodnota – výpočty odhadů dopadů a ohrožených hodnot 

podle jednotlivých variant. 

• Rozložení pravděpodobnosti – statické metody vycházející 

z pravděpodobnostního počtu. [4, s. 299]  

 

➢ PRO POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ 

Nejznámější je metodika CRAMM – řeší ohodnocení systémových aktiv, 

seskupení aktiv do logických skupin a stanovení hrozeb působící na skupiny. 

 

Metodika RISK – k vytvoření analýzy rizik využívá simulační metody Monte Carlo. 

Všechny informace zpracovává ve formě tabulek. Nejisté hodnoty se zaměňují 

za funkce, které dále reprezentují rozsah možných hodnot.  

 

Metodika RiskPAC – informace zpracovává pomocí dotazníkových akcí formou 

automatizovaného hodnocení. Zpracovává odpovědi na základě dotazníků  

a poskytují podklady pro vytvoření závěrů. [1] 

 

 

 

2.2.5 PROJEKTOVÁ RIZIKA 

„Nejčastějšími zdroji rizika jsou: cíle zadavatele projektu, chybné zadání, chybné 

pochopení zadání realizátorem, nedostatečná komunikace, omezené finanční zdroje, 

nedostatek času, neexistence metrik pro hodnocení jakosti plnění projektu.“ [1, s. 124] 

 

Všechny uvedené příčiny mají vliv na riziko projektu a nejčastěji se tento vliv 

označuje jako „magický trojúhelník“. [1] 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším možným označením pro požadavky cílovosti projektu je podle Rosenaua 

„trojimperativu“, do kterého náleží nároky na provedení, časový plán a rozpočtové 

náklady. Náklady a provedení jsou pak nepřímo úměrné času. Všechny tři složky 

musí být v rovnováze v závislosti mezi subjekty, jež se podílí na projektu.  [5] 

 

Řízení rizika a následné jeho vyhodnocení projektu je uvedeno ve čtyřech fázích, 

které musí být prováděny opakovaně (u některých projektů i nepřetržitě):  

• rozpoznání rizika – nejlepší způsoby rozpoznání jsou kontrola seznamu úkolů 

a časového plánu, diskuse a rozhovory s odborníky,  

• vyhodnocení rizika, 

• vytvoření rizikových plánů, 

• sledování a řízení rizika. [1] 

 

 

     Obrázek 8 – Faktory projektových rizik [1, s. 124] 

Obrázek 9 - Vyjádření cíle projektu podle Rosenaua [5, s.18] 
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2.2.6 KONTROLA RIZIK A PROCES MONITOROVÁNÍ  

Je to souhrn všech aktivit, které se zaměřují na zjištění souladu výkonu realizačních 

položek projektu s projektovým plánem, z pohledu času, nákladů, kvality a rizik 

projektu. Je to část projektového úsilí, která zajišťuje efektivitu projektu a směřování 

ke splnění jeho stanoveného cíle – vytvoření požadovaného produktu.  

Proces monitorování a kontrola projektu je zahájena v okamžiku, kdy se začne 

pracovat na projektu a jsou čerpány jeho náklady.  

          Obrázek 10 – Jeden ze způsobů řešení průběhu projektu [1, s.125] 
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Pracovní úkoly a plnění jsou ověřovány a porovnány s fakty, které stanovuje 

harmonogram a rozpočet projektu. [4] 

 

 

2.2.7 NEJČASTĚJŠÍ KONTROLY VE FIRMÁCH A JINÝCH ORGANIZACÍCH 

 

1. Vnitřní a Vnější kontrola – zahrnuje aktivity, kterými se zjišťují dosažené 

výsledky, které odpovídají výsledkům plánovaným. Vnitřní kontrola spočívá 

v dohlížení na výrobu, ale také na oběh peněz (boj proti podvodům  

a zpronevěrám), dále navazuje na chování (působení) podniku na venek. 

Hlavním cílem vnitřní kontroly je odhalit včas jakékoliv odchylky od cílů 

stanovených organizací a dosáhnout tak minimální nepříjemnosti v podobě 

Obrázek 11 – Diagram procesu Monitorování a kontroly projektu [Vlastní tvorba] 
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neočekávaného vývoje. Podporuje účinnost, pomáhá zaručit věrnost 

(spolehlivost) finanční situace a dodržení platných právních předpisů.  

Vnější kontrola plní podobné úkoly jako vnitřní na bázi externího dodavatele 

(outsourcingu), ale může být i specializovaná např. ve stálém dohledu ze 

strany určitého orgánu státu (finanční úřad, celní správa, hygienická služba). 

 

Pro celkové pojetí vnitřní kontroly se používá nejčastěji pojem COSO – 

představuje proces uskutečňovaný představenstvem, dozorčí radou, 

managementem a ostatním personálem organizace, vytvořený pro zvyšování 

stupně jistoty z hlediska dosahovaných cílů.  

Zahrnuje tyto principy:  

• široká definice kontroly, 

• kontrola není jen monitorování a měření, ale i proces zpětné vazby, 

který vede k neustálému zdokonalování,  

• roste význam možností kontroly sebe sama,  

• předpokládá se odpovědnost za kontrolní proces. [1] 

  

 

2. Controlling 

Zabývá se změnami plánů, změnami struktur, ve kterých dané plány 

probíhají. Zjišťuje se skutečný stav projektu s odpovídajícími změnami ve 

srovnání s plánem. Způsob, jakým daný stav zjišťujeme je závislý na druhu 

časového plánu (síťový graf, úsečkový harmonogram, milníkový plán)  

a charakteru projektu.  

Provádí se kontrolní postupy:  

• provedení kontroly fyzickou osobou provedených prací na staveništi, 

Obrázek 12 – Vnitřní kontrola v pojetí COSO [1, s. 146] 
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• soupis kontrolních hlášení manažerů odpovědných za příslušná 

plnění (využití rychlé komunikace, finanční náročnost, ztráta kontroly 

s realitou),  

• časová kombinace výše uvedených způsobů (čtvrtletně osobní 

kontrola, měsíční hlášení) [5] 

 

V oblasti firemního řízení je controlling hlavní složkou v řešení proti finanční 

krizi firmy. Projevuje se v platební neschopnosti – insolvenci (neschopnost 

platit dluhy včas a v plné výši). Hlavní složkou pro rozpoznání blížícího se 

nebezpečí je kontrola všech finančních plánů. [1] 

 

 

2.2.8 PODNIKATELSKÁ RIZIKA 

• Strategická rizika – znázorňují velký dopad na organizaci. Kladou důraz, aby 

organizace uvažovala o nastavení monitoringu. Řeší se na úrovni vysokého 

managementu a strategickém plánování. 

• Operační/ provozní rizika – snaha o zapojení vedení organizace. Souvisejí 

s produkcí organizace nebo jejími činnosti. Patří sem např. použití vadné 

suroviny, dodavatel jdoucí do nucené likvidace.  

• Rizika nesouladu – stále roste jejich význam zejména ve veřejnoprávních 

organizacích, protože dochází k vyšší regulaci, legislativa je stále složitější  

a rostou požadavky na reporting a risk managementu.  

• Interní finanční rizika – patří sem ztráta ziskovosti, oproti tomu jsou externí 

finanční rizika, kde patří kurzové ztráty vlivem nepříznivého měnového kursu, 

který snižuje vývozy společnosti. [1] 

 

 

2.2.9 ZÁKLADNÍ DESATERO PRO VEDENÍ ÚSPĚŠNÉ FIRMY 

1. Chápat krizi jako příležitost, nikoliv pouze jako hrozbu – snaha hledat 

možnosti rozvoje firmy (využít operačních programů EU, spolupracovat 

s univerzitami, vědeckými institucemi, inovovat své výrobky a služby). 

 

2. Co nejblíže spolupracovat se zájmovými skupinami firmy (např. s vládou, 

s právní radou, s akcionáři atd.) – zajistit jejich plnou informovanost o reálné 

situaci firmy, využít protikrizová opatření, která jsou výhodná pro region, 

firmu a dále. 

 

3. Identifikovat klíčová rizika, kterým firma čelí – vytvořit mapu rizik atd. 
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4. Vybrat vhodné metody eliminace klíčových rizik – rozhodnout, která rizika 

jsou pro firmu zanedbatelná, která lze zmírnit a následně přiřadit zdroje 

(lidské, finanční, materiální atd.) do procesů řízení klíčových rizik firmy. 

  

5. Řídit a mít plně pod kontrolou investiční strategii firmy – uplatňovat disciplínu 

při plánování investic.  

 

6. Řídit náklady firmy.  

 

7. Zajistit adekvátní zdroje likvidity firmy, kde je zahrnut i prodej části firmy, 

která nepředstavuje „hlavní business“, nevyužitých nemovitostí, 

nadnormativních zásob a dále.  

 

8. Rozvíjet ofenzivní řízení firmy – krizi přežije ten, kdo se dokáže rychle 

přizpůsobit nové ekonomické situaci. 

 

9. Minimalizovat pokles zakázek. 

 

10. Udržet a zároveň získat nejlepší pracovníky. [1] 

 

 

2.3 NÁSTROJE ŘÍZENÍ RIZIK 

 

2.3.1 METODA RIPRAN 

Představuje jednoduchou metodu pro analýzu rizik projektů, nejlépe pro středně 

velké projekty. Metodu RIPRAN využívá zkušenější tým, který má dostatek podkladů 

o projektu a dostatek statických podkladů z minulých projektů pro kvantifikaci rizik.  

Vyžaduje pracovat s podrobnými rozbory hrozeb, scénářů, hodnot 

pravděpodobností a dopadů, takže je potřeba mít určité zkušenosti a znalosti 

rizikového inženýrství. Výsledkem jsou pak přesnější hodnoty analýzy rizik. [2, 3] 

 

Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř základních kroků:  

1. identifikace nebezpečí projektu,  

2. kvantifikace rizik projektu,  

3. reakce na rizika projetu,  

4. celkové posouzení rizik projektu. 

5.  

Krok č. 1 

Projektový tým provádí identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, většinou ve 

formě tabulek.  
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Hrozba je zde znázorněna jako konkrétní projev nebezpečí – např. technická závada 

v elektrické instalaci novostavby, která ještě neprošla revizí. 

 

Hledá odpovědi na otázku:  

„Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když…?“ 

• k hrozbě hledáme možné následky 

 

 

 

 

 

Lze také postupovat opačně, kde získáváme odpověď na tuto otázku: 

„Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu nastane?“ 

• ke scénáři hledáme příčinu 

 

 

 

 

 

 

Krok č. 2 

Zde se provádí kvantifikace rizika. Tabulka, kterou sestavil tým v prvním kroku, 

rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu na projekt a výslednou 

hodnotu rizika.  

Jednotlivé scénáře do tabulky navrhují členové týmu.  

HODNOTA RIZIKA = PRAVDĚPODOBNOST SCÉNÁŘE x HODNOTA DOPADU 

Vyjadřuje se: 

 V číselné kvantifikaci: 

• pravděpodobnost scénáře pro pořadové číslo 8 je 0,25,  

• dopad na projekt pro pořadové číslo 8 je 100 000 eur,  

• hodnota rizika pro pořadové číslo 8 je 0,25 x 100 000 = 25 000 eur. 

 

Ale také ve verbální kvantifikaci (využívá se slovního hodnocení):  

• podle hodnot pravděpodobnosti, 

• nepříznivých dopadů na projekt, 

• verbální hodnoty rizika.  

 

Místo čísel se pak používají uvedené zkratky, které se vnáší do tabulek. Každá firma 

požívá jinak sestavené tabulky s jinými zkratkami, není tedy pro to přesné označení.  

 

HROZBA SCÉNÁŘ 

SCÉNÁŘ HROZBA 
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Krok č. 3 

Zde se sestaví opatření, které mají za úkol snížit hodnotu rizika na přijatelnou 

hladinu. Návrhy se obvykle vpisují do tabulky.  

 

Krok č. 4 

Posuzuje se celková hodnota rizik a následné vyhodnocení, jak velký dopad má riziko 

na daný projekt a zda můžeme pokračovat v jeho realizaci, aniž by bylo potřebné 

zvláštní opatření. Pokud je riziko vysoké, eskaluje se problém na vyšší úroveň řízení. 

[3] 

 

 

2.3.2 SWOT ANALÝZA 

Přezdívaná jako metoda analýzy silných a slabých stránek, kde je zahrnuta také 

analýza hrozeb a příležitostí. Představuje jeden ze základních nástrojů strategického 

managementu, který se zabývá klíčovými otázkami organizace na základě podrobné 

analýzy a jejich silných, slabých stránek a důležitých vlivů z vnějšího prostředí.  

Umožňuje celkově vyhodnotit fungování organizace (její aktuální stav, silné a slabé 

strany atd.) a také pojmenovat zásadní problémy i možnosti pro rozvoj. Analýzu lze 

také aplikovat i na projektech.  [2,3] 

 

Principy SWOT analýzy: 

• Nejprve musíme správně a jasně definovat předmět analýzy, její účel a časový 

horizont, díky němu pak budou zvažovány příležitosti a hrozby. Hlavní 

složkou analýzy může být organizace jako taková, projekt, projektový tým 

nebo námět na projekt.  

• SWOT analýza se provádí vždy v týmu nebo skupině – probíhá společná 

diskuse, posuzování vnitřního a vnějšího prostředí.  

• Je časově náročná.   

 

Postup SWOT analýzy:  

 

1. VÝČET FAKTORŮ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Sestaví se seznamy a přehled daných faktorů vnitřního a vnějšího prostředí, 

které je spojeno s projektem.  

 

U vnějších faktorů se hledají příležitosti a hrozby, kde výsledkem jsou dva 

seznamy, z nichž jeden z nich obsahuje souhrn příležitostí a druhý souhrn 

hrozeb. Vnější prostředí projektu je tvořeno zákazníky a klienty projektu, 

konkurenty, dodavateli, politickou situací, ekonomickými faktory atd. 
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U vnitřních faktorů se hledají silné stránky, které podporují úspěšnost 

projektu a slabé stránky, které naopak projekt ohrožují. Výsledkem jsou dva 

seznamy, kde jeden obsahuje kladné a druhý záporné vlastnosti prostředí.  

Vnitřní prostředí projektu tvoří personální zdroje, organizační struktura, 

marketingové a PR aktivity, ekonomický systém, programy a projekty 

organizace atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK V SOUHRNU SWOT  

V téhle části dané informace nemají tak vysokou úroveň, aby ohodnotily 

důležitost a dopad na realizaci projektu. Proto se dané informace analyzují  

a ohodnocují z hlediska jejich vlivu na projekt.  

 

Analýza příležitostí a hrozeb  

Informace v daném souhrnu se zhodnotí, zvlášť pro příležitosti a hrozby. Zda 

jsou pro projekt přínosem a jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu. 

Výsledkem je matice příležitostí a matice hrozeb.  

 

Analýza silných a slabých stránek  

Cílem je vyhodnocení výčtu informací vnitřního prostředí, kde se dbá na jeho 

význam a vliv na projekt. Každou informaci je nutné odstupňovat podle 

důležitosti (důležitá nebo pouze okrajová stránka) a podle intenzity vlivu na 

projekt (vysoký nebo nízký vliv). Konečná fáze se zaznamená do matice 

intenzity vlivu a důležitosti.  

 

 

3. STANOVENÍ ZÁVISLOTI MEZI VÝZNAMNÝMI VNĚJŠÍMI A VNITŘNÍMI FAKTORY 

V téhle části se stanoví jednotlivé vazby mezi faktory vnitřního a vnějšího 

prostředí, dané informace se zaznamenávají do tabulky matice závislostí, kde 

 

SILNÉ STRÁNKY (S) 

 

SLABÉ STRÁNKY (W) 

 

PŘÍLEŽITOSTI (O) 

 

HROZBY (T) 

Obrázek 13 - Rozložení tabulky pro souhrn informací [tvorba vlastní] 
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se zapíšou dané informace z předchozích kroků. K nim pak přiřadíme 

znaménko + nebo -. Plus se vkládá tam, kde je daná závislost úspěšná  

a u mínus, kde je závislost negativní. Z výsledné matice lze potom zjistit, které 

silné stránky vnějšího prostředí podporovat a slabé stránky co nejrychleji 

eliminovat, aby se zvýšila úspěšnost projektu.  

 

4. VOLBA STRATEGIE VHODNÉ PRO PROJEKT  

Po předchozích krocích už lze stanovit strategii projektu. Kde jedním 

z podkladů je i výsledek studie příležitosti (= SWOT analýzy).   

Máme čtyři typy strategií, ze kterých se pak vybere ta nejlepší:  

• strategie S-O (maximalizace silných stránek – maximalizace 

příležitostí), 

• strategie S-T (maximalizace silných stránek – minimalizace hrozeb),  

• strategie W-O (minimalizace slabých stránek – maximalizace 

příležitostí),  

• strategie W-T (minimalizace slabých stránek – minimalizace hrozeb). 

 

SWOT analýza se nepoužívá jen v předprojektové fázi, ale lze ji zpracovat nebo 

přepracovat v jakékoli fázi řízení projektu. Vždy, když je potřeba. [2] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Praktická část řeší otázku týkající se rizik, které vznikají u konkrétní zakázky. Snaží se 

je co nejvíce minimalizovat a rozlišit, zda dané riziko přijde ke zvážení nebo je 

opominutelné. Stanoví se pravděpodobnost rizika a dále jejich analýza. Pro 

zpracování mé bakalářské práce jsem si vybrala firmu NWT, a. s., ve Zlíně, jež mi 

poskytla materiály ke konkrétní zakázce se specializací na výrobu produkčních 

skleníků.  

 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORACE O FIRMĚ 

Název firmy: NWT a. s. 

Sídlo společnosti: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika 

Korespondenční adresa: třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín 

IČ: 63469511 

DIČ: CZ63469511 

Identifikátor datové schránky: ed4qtza 

Založení společnosti: 1992 (dříve NWT Computer s.r.o.) 

Právní forma: akciová společnost 

Pobočky: Praha, Brno, Zlín 

Roční obrat: 2 mld. Kč 

Počet zaměstnanců: 500+ 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně 

oddíl B, vložka 6207. 

Členové představenstva: David Vítek, Bc. Martina Vítková, Ing. Jiří Stodůlka 

Člen dozorčí rady: Valerie Vítková [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 14 - Budova, v níž je sídlo firmy. [6] 
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3.1.1 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

 

Jedná se o Zlínskou společnost NWT, a. s., která v dnešní době patří mezi 

nejvýznamnější a inovační firmy v České republice (patří mezi 100 nejlepších českých 

firem). Na trhu už působí 28 let. Hlavním cílem je přinést na trh nejnovější světové 

technologie, nadčasové produkty, chytrá řešení a nejlepší kvalitu. V posledních 

několika letech investuje především do inovativních projektů a start-upů 

zaměřených na trvale udržitelný rozvoj i celosvětovou enviromentální politiku.  

Působnost holdingu je nejen v ČR, ale také v zahraničí – Slovensko, Velká Británie, 

Kypr, USA. 

Hlavní oblasti činnosti:  

• Výroba a úspora energií – vytápění a chlazení, výroba elektřiny, levnější plyn 

a elektřina, servisní dohledové centrum OZE. 

• Stavebnictví – příprava projektů, pasivní domy ALPH, výroba panelů, 

elektromontáže. 

• Produkční skleníky – výstavba produkčních skleníků na klíč. 

• IT a telekomunikace – dodávky výpočetní techniky, datové centrum a cloud, 

správa, bezpečnost a outsourcing IT, informační systémy a aplikace, call 

centrum. 

• Holding – internetové obchodní domy, struny pro 3D tisk Fillamentum, Park 

Tower, informační centrum loT, elektromobily Enviel, chráněná dílna, 

backoffice a marketing, farma Pod Hvězdou (ovocný sad, nabízí ručně 

vyráběné přírodní produkty vysoké kvality). [6] 

 

Společnost má i řadu ocenění:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Obrázek 15 - Ocenění firmy [6] 
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3.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY 

Společnost je rozdělena do několika divizí, které tvoří pět skupin a každá divize má 

svého ředitele. [6] 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NWT, a. s. 

 

 

 

 

 

                                       Obrázek 16 – Organizační struktura firmy [6] 
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3.1.3 DIVIZE AGRO A PORTFOLIO ZAKÁZEK 

Specializují na výstavbu, celkové zařizování a provoz hydroponických produkčních 

skleníků. Snaha pěstování zeleniny, ovoce a květin po celý rok. Aktuálně jsou 

největšími staviteli produkčních skleníků v České a Slovenské republice.  

 

Zajišťují:  

• Projekci a přípravu stavby 

• Výstavbu na klíč 

• Administraci dotací 

• Mechanizaci a vybavení 

• Poradenství a školení [7] 

 

Členové a rozdělení:  

Tabulka 1 - Hlavní rozdělení a členění firmy [7] 

AGRO – REALIZACE  

Ing. Radim Štěpánek, MBA Vedoucí realizace projektů  

Ing. Leoš Němec  Specialista přípravy a realizace  

Vladimír Kotek Vedoucí realizace elektro  

Jan Jansen  Specialista přípravy a realizace  

Jaromír Večeřa Hlavní stavbyvedoucí  

Josef Vaněk  Stavbyvedoucí  

Martin Hájek  Technik elektro a MaR 

 

AGRO – PROJEKTCE  

Ing. David Malošík Vedoucí projekčního oddělení  

Jiří Šauer Vedoucí realizace projektů 

Ing. Arch. František Ingr Projektant pozemní stavby  

Ing. Miloslav Tománek Projektant elektro 

Ing. Ludvík Pastyřík  Technolog, projektant TZB 

René Slánský  Projektant TZB 

 

AGRO – VÝZKUM A VÝVOJ 

Ing. Václav Psota, Ph.D. Projektový manažer  
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Projekty:  

FARMA KAMENIČANY 

Postaven v roce 2014 na Slovensku. Jedná se o jediný skleník na Slovensku, který 

pěstuje odrůdy rajčat po celý rok. [7] 

FARMA BEZDÍNEK 

Nachází se v Dolní Lutyni a jedná se o největší skleník na území České republiky má 

11 ha. Jsou prvním a jediným pěstitelem v ČR, který zavedl systém celoročního 

pěstování. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Farma Kameničany [7] 

Obrázek 18 - Logo Farmy Kameničany [7] 

Obrázek 19 - Farma Bezdínek [7] 
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3.1.4 SWOT ANALÝZA PRO DIVIZI AGRO 

Než se pustíme do Analýzy rizik na stavební zakázce, provedeme kompletní analýzu 

podniku pomocí SWOT analýzy, která nám pomůže zjistit slabé a silné strany 

podniku, příležitosti a hrozby. Po vyhodnocení analýzy dostaneme kompletní 

přehled, na co si má daná firma dát pozor, v čem se zdokonalit, a naopak v čem se 

vyčleňuje nad ostatními. Pomáhá nám k lepšímu fungování podniku.  

 

SWOT analýza se zaměřuje na vnější a vnitřní prostředí podniku. V prvním kroku se 

zaměříme na vnější prostředí, které obsahuje příležitosti a hrozby. Jelikož se jedná  

o vnější prostředí, tak je mimo dosah podniku, takže je těžké tyhle faktory ovlivnit. 

Snažíme se najít rizika, která by mohla uškodit firmě a zabránit jejich existenci. 

Součástí jsou i příležitosti, které naopak firma může vzít ve svůj prospěch.  

 

Seznam hrozeb pro podnik:  

• Konkurence ostatních firem v ČR a na Slovensku 

• Konkurence v zahraničí  

• Závislost na dotačních fondech 

• Zvýšení nákladů na energie 

• Odchod zaměstnanců 

 

Seznam příležitostí pro podnik:  

• Vzrůstající poptávka po zakázkách  

• Rozšíření do dalších zemí 

• Spolupráce s novými dodavateli  

• Snížení energetické náročnosti staveb  

• Přijetí nového pracovníka pro projekční oddělení  

 

Po sepsání seznamu příležitostí a hrozeb je třeba provézt analýzu příležitostí  

a hrozeb. Vyhodnotit, jestli je dané riziko pro projekt přínosem a jejich 

pravděpodobnost výskytu. K tomu nám pomůže matice příležitostí a hrozeb, kde 

využijeme slovního hodnocení, pomocí bodové stupnice ve dvou tabulkách, které 

jsou znázorněny níže.  
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Tabulka 2 - Bodová stupnice pravděpodobnosti využití a výskytu hrozeb 

PRAVDĚPODOBNOST VYUŽITÍ/PROVEDENÍ STUPNICE BODŮ 

Téměř nemožná (1 – 20 %) 1 

Výjimečně možná (21 – 40 %) 2 

Běžně možná (41 – 60 %) 3 

Velmi pravděpodobná (61 – 80 %) 4 

Téměř jistá (81 – 100 %) 5 

 

Tabulka 3 - Bodová stupnice přínosu příležitostí a dopadu hrozeb 

HODNOCENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ/DOPADU STUPNICE BODŮ 

Zanedbatelný 1 

Malý 2 

Významný  3 

Podstatný  4 

Neocenitelný  5 

 

Každou hrozbu a příležitost vyhodnotíme zvlášť a přiřadíme jim určitý počet bodů. 

Výsledek je zaznamenán v tabulkách 4 a 5, kde výslednou hodnotu u příležitostí 

jsme získali vynásobením stupně příležitosti a pravděpodobnosti využití. Výslednou 

hodnotu hrozeb pak vynásobením stupně dopadu a pravděpodobnosti výskytu.  

 

VYHODNOCENÍ:  

Tabulka 4 - Vyhodnocení příležitostí 

PŘÍLEŽITOSTI 
STUPEŇ 

PŘÍNOSU 

PRAVDĚPODOBNOST 

VYUŽITÍ  
HODNOTA 

Vzrůstající poptávka po 

zakázkách  
4 3 12 

Rozšíření do dalších zemí 4 2 8 

Spolupráce s novými 

dodavateli  
2 3 6 

Snížení energetické 

náročnosti staveb  
5 2 10 

Přijetí nového 

pracovníka pro projekční 

oddělení  

2 3 6 
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Tabulka 5 - Vyhodnocení hrozeb 

HROZBY DOPAD 
PRAVDĚPODOBNOST 

VÝSKYTU 
HODNOTA 

Konkurence ostatních 

firem v ČR i na Slovensku 
3 2 6 

Konkurence v zahraničí  2 4 8 

Závislost na dotačních 

fondech 
4 4 16 

Zvýšení nákladů na 

energie 
4 4 16 

Odchod zaměstnanců 2 1 2 

 

V dalším kroku se zaměříme na vnitřní prostředí podniku, do kterého zapadají silné 

a slabé stránky podniku.  

 

Seznam silných stránek podniku:  

• Působení v ČR i v zahraničí 

• Největším stavitelem produkčních skleníků v ČR i na Slovensku  

• Celoroční pěstování zeleniny, ovoce a květin 

• Vlastní projekce a příprava staveb  

• Dlouholetá zkušenost v oboru  

• Kvalitní softwarové vybavení  

• Vzdělaný a zkušený tým zaměstnanců 

• Systém pro řízení rizik  

 

 

Seznam slabých stránek podniku:  

• Nedostatek pracovníků dělnických profesí pro realizaci 

• Nárůst cen materiálu 

• Zvýšený počet kontrol  

 

Po sepsání seznamu silných a slabých stránek je potřeba provést analýzu silných  

a slabých stránek, kde cílem je vyhodnocení výčtu informací vnitřního prostředí. 

Postupujeme stejně jako to bylo u analýzy příležitostí a hrozeb. Využijeme slovního 

hodnocení, a to pomocí bodové stupnice ve dvou tabulkách, viz. tab. 2. a tab. 3. 

Výsledkem je pak matice silných a slabých stran.  
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VYHODNOCENÍ: 

Tabulka 6 – Vyhodnocení silných stránek  

SILNÉ STRÁNKY 
STUPEŇ 

PŘÍNOSU 

PRAVDĚPODOBNOST 

VYUŽITÍ  
HODNOTA 

Působení v ČR i 

v zahraničí 
5 4 20 

Největším stavitelem 

produkčních skleníků 

v ČR i na Slovensku  

4 4 16 

Celoroční pěstování 

zeleniny, ovoce a květin 
3 4 12 

Vlastní projekce a 

příprava staveb  
4 4 16 

Dlouholetá zkušenost 

v oboru  
5 5 25 

Kvalitní softwarové 

vybavení  
3 3 9 

Vzdělaný a zkušený tým 

zaměstnanců 
4 3 12 

Systém pro řízení rizik  3 3 9 

 

Tabulka 7 – Vyhodnocení slabých stránek  

SLABÉ STRÁNKY DOPAD 
PRAVDĚPODOBNOST 

VÝSKYTU 
HODNOTA 

Nedostatek pracovníků 

dělnických profesí pro 

realizaci 

4 3 12 

Nárust cen materiálu 3 3 9 

Zvýšený počet kontrol  1 1 1 
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3.1.5 VYHODNOCENÍ SWOT ANALÝZY 

Po vyhodnocení určitých složek je třeba vybrat tu nejlepší strategii. K tomu nám 

slouží čtyři základní typy strategií zobrazené v tabulce.  

 

Tabulka 8 - Čtyři základní typy strategií 

 SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

PŘÍLEŽITOSTI (O) 
Strategie S–O  

(max – max) 

Strategie W-O 

(min – max) 

HROZBY (T) 
Strategie S-T 

(max – min) 

Strategie W-T 

(min – min) 

 

Výsledky SWOT analýzy pro podnik se jeví jako silná nezávislá společnost, která má 

mnoho silných stran, o které se může opřít. Firma NWT, a. s., – AGRO má dobrou 

pověst a výsledky na trhu. Působí hlavně v ČR a na Slovensku, kde zatím velké 

konkurenty nemá a společnost tedy prospěšně vzkvétá. Velkou hrozbou pro 

společnost je závislost na dotačních fondech, které se v dalších letech mají omezit. 

Další velkou hrozbou je zvýšení energií, které mají velký vliv na chod skleníků, tím by 

se mohl omezit jejich provoz. Z dalších hrozeb bylo zjištěno, že se jedná o běžné 

hrozby, ve velkém či malém charakteru působící na každou stavební firmu.  
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3.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAKÁZCE 

Název stavby:  

Skleník Kostelec na Hané 

Místo stavby:  

Kostelec na Hané, okres Prostějov 

Termín realizace:  

02/2019 – 12/2019 

Údaje o stavebníkovi:  

Farma Kopeček, s.r.o., U hřiště 320, 798 17 Smržice, IČ: 29232996 

Údaje o zpracovateli dokumentace:  

NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 634 69 511 

Údaje o hlavním projektantovi:  

Ing. arch. František Ingr, Tř. Svobody 762, 763 02, Zlín, ČKA 1656 

Údaje o projektantech jednotlivých částí:  

Ing. Ludvík Pastyřík, ČKAIT TE01 1301918 

Ing. Jiří Březina, ČKAIT IE02 1300796 

Ing. Lukáš Hejný, ČKAIT IP00, IH00 1005399 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:  

SO 01 Produkční skleník 

SO 02 Expediční hala 

SO 04 Nezbytné manipulační plochy  

SO 05 Akumulační nádrž tepla 

SO 06 Zásobník CO2 

SO 11 Přípojka plynu a regulační stanice  

Obrázek 20 - Skleník Kostelec na Hané [7] 
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SO 13 Přípojka elektřiny – VN  

SO 14 Přípojka vody  

SO 16 Kanalizace  

SO 17 Příjezdová komunikace  

 

PS 01 Systém topení  

PS 02 Systém závlahy 

PS 03 Měření a regulace  

PS 04 Provozní rozvod silnoproudu  

PS 05 Stacionární záložní zdroj 

PS 06 Trafostanice  

 

Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena:  

Rozhodnutí o umístění stavby č. j. KoNH 3551/2017 ze dne 25.10. 2017, stavební 

úřad Kostelec na Hané, Danuše Šromová  

Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby:  

Projektová dokumentace byla zpracována na základě PD pro výběre zhotovitele 

stavby z 12/2017 [8] 

 

3.2.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

Účel objektu a funkční náplň:  

Skleník bude sloužit pro pěstování rajčat.  

Rozměry: 165,47 x 312,38 m 

Plocha: 51 690 m2  

Celková výška stavby: 7,908 m 

 

Jedná se o novostavbu. Skleník je navržen jako jednopodlažní ocelový montovaný 

skelet, založený na pilotách o rozměrech 8,0 x 5,0 m. Zastřešení provedeno 

sedlovými celoprosklenými střechami, ve kterých jsou montovány okna pro 

automatické větrání. Obvodový plášť je prosklený. Ke skleníku bude z jihovýchodní 

části připojena expediční hala.  

 

Objekt skleníků je cíleně zaměřen pro pěstování rajčat. V technologické přístavbě 

bude připravována voda a hnojivo. V přístavbě bude také kromě expedice produktů 

umístěno sociální zařízení pro zaměstnance a zdroj tepla. Pro pěstování rajčat jako 

zdroj vody bude sloužit srážková voda, která bude jímána v retenční nádrži (není 

součástí dodávky ani projektu) a po přečištění bude použita pro zálivku. Pro 

hygienické zařízení zaměstnanců bude do objektu navedena pitná voda 
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prostřednictvím vodovodní přípojky z nově zbudované studny (není součástí 

dodávky ani projektu). Co se týče dopravy, stavba bude napojena novou příjezdovou 

komunikací na stávající komunikaci přes nově vybudovaný sjezd. Stavba bude 

napojena přípojkami na plynovod a VN.  [8] 

 

3.3 PROCES ŘÍZENÍ RIZIK PROJEKTU 

Společnost NWT, s.r.o., na trhu působí již dlouho. Načerpala spoustu zkušeností. Má 

svá oddělení, která se zabývá řízením rizik a tím jí umožňuje předcházet problémům, 

týkající se okolo managementu rizik. Mají zde zkušeného managera s veškerými 

povinnostmi a pravomocemi v systému řízení rizik. Nejprve jde o zjištění 

konkrétního rizika, sestavení scénáře, dále jaký bude mít riziko na projekt dopad  

a následné vyhodnocení, zda dané riziko projekt ovlivní, či nikoliv. Cílem je, co 

nejlepší chod v průběhu výstavby a docílení co nejmenších problémů s danou 

zakázkou.     

 

3.3.1 STANOVENÍ KONTEXTU  

V první řadě, než se zahájí celý proces řízení rizik, je důležité si stanovit a uvést do 

souvislosti dané potřebné aspekty, takže veškeré informace o projektu, které nám 

pomáhají určit smysl dané analýzy.  

 

Je potřeba si zodpovědět dané otázky:  

• Jaký předmět (proces, objekt) zkoumáme 

• Cíl pro dosažení analýzy 

• Fáze (části), kdy je analýza prováděna 

• Kritéria pro posouzení rizik:  

o Identifikace rizik 

o Pravděpodobnost možnosti výskytu 

o Dopad rizik  

o Významnost rizika 

o Stupeň snesitelnosti rizika 

o Zohlednění kombinací rizik [9] 
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Tabulka 9 - Kontext procesu řízení 

PŘEDMĚT  
Rizika při realizaci zakázky – Skleník 

Kostelec na Hané 

CÍL 
Registr rizik a opatření pro nepřijatelné 

rizika 

FÁZE Realizace 02 2019/12 2019 

KRITÉRIA 

Identifikace rizik Volba metody RIPRAN 

Pravděpodobnost možnosti výskytu Slovní popis, hodnotící stupnice 

Dopad rizik  Slovní popis, hodnotící stupnice 

Významnost rizik Slovní popis, hodnotící stupnice 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že se jedná o zakázku Skleník Kostelec na Hané. Pro zjištění 

rizik a vyhodnocení bude použita metoda RIPRAN.  

 

3.3.2 IDENTIFIKACE RIZIK 

Po stanovení kontextu a hlavních cílů projektu následuje identifikace rizik, která se 

zabývá hledáním nebezpečí, které mohou ohrozit projekt. Nebezpečí 

zaznamenáváme do tabulek o kompletním přehledu rizik (registr rizik), kde je přesně 

popíšeme. V téhle fázi je důležité získat co nejvíce informací o rizicích, zejména 

pravděpodobnost výskytu, scénář a dopad. Je důležité se zaměřit na rizika, která 

nejvíce projekt ovlivňují. [9] 

Pro sledování jednotlivých fází projektu využijeme trojimperativ neboli magický 

trojúhelník, kde sledujeme projekt z pohledu nákladů, času a provedení. Vše je ve 

vzájemné provázanosti a rovnováze. Trojimperativ není jedinou metodou  

a postupem pro sledování. Mohou se využít předchozí zkušenosti, názory 

odborníků. Jako podklady nám poslouží rozpočet dané zakázky, milníky stavby, 

informace o stavebníkovi a firmách, které spolupracují na daném projektu.  

 

Rizik je nespočetně mnoho a je nutné vybrat ty hlavní. Nejdůležitějším rizikem pro 

stavební firmy je pandemie Covidu – 19, která měla na projekty a celkově na chod 

firem veliký vliv. Naše zakázka je z roku 2019, takže se jí pandemie nijak nedotkla. 

Podle metody RIPRAN, kde zaznamenáváme hrozbu a scénář, je v následující tabulce 

přehled identifikace rizik tvořící nebezpečí.  
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Tabulka 10 – Identifikace nebezpečí a scénář  

P.Č. HROZBA SCÉNÁŘ (NÁSLEDEK) DOPAD 

1. BOZP 
Poranění nebo úmrtí 

pracovníka  

Poranění při práci, pád 

z výšky, náraz na pevnou 

překážku při dopadu, 

zasažení proudem, 

chemikálií atd.  

2. 

Nedostatečná 

komunikace s 

investorem 

Prodloužení termínů, 

pozdní úhrady faktur 

Soudní řízení, navýšení 

nákladů 

3. 

Zpoždění dodání 

materiálů nebo 

výrobků  

Porušení smluvně 

stanovených termínů  

Chyba u výrobce, pozdní 

objednávka ze strany 

dodavatele 

4. 
Vícepráce ze strany 

stavebníka 

Navýšení plánovaných 

nákladů, porušení 

smluvně stanovených 

termínů 

Změny v projektové 

dokumentaci – nové 

práce, změna rozsahu 

daných prací 

5. 
Porucha strojů, 

výrobních zařízení  

Porušení smluvně 

stanovených termínů 
Pozastavení výroby 

6. 

Nepříznivé vlivy 

okolí, (zásah vyšší 

moci)  

Porušení smluvně 

stanovených termínů 

Pozastavení výroby 

z důvodu 

nízkých/vysokých teplot, 

dešti, sněhu nebo 

nárazového větru 

7. 

Nedodržení 

projektové 

dokumentace  

Snížená kvalita výsledku, 

porušení smluvně 

stanovených termínů  

Chybný výkaz výměr, více 

práce atd.  

8. 

Chyba ve 

smluvním rozpočtu 

zakázky  

Navýšení plánovaných 

nákladů 

Špatné nacenění 

z pohledu rozpočtáře, 

špatná informace od 

dodavatele materiálu 

nebo služeb 

9. 
Kriminální akty – 

krádeže na stavbě  

Navýšení plánovaných 

nákladů  

Krádeže stavebního 

materiálu, vandalismus, 

znehodnocení stavební 

zakázky 

10. 

Nekvalitní práce 

vlastních 

pracovníků  

Snížená kvalita výsledku 
Nedodržení stanovených 

postupů  

11. 

Nedodržení 

časového 

harmonogramu  

Porušení smluvně 

stanovených termínů 

Více pracovních hodin 

pracovníků, navýšení 

nákladů 
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3.3.3 ANALÝZA RIZIK  

 

V téhle fázi provádíme kvantifikaci rizika, u níž se stanoví pravděpodobnosti            

a dopad slovního i bodového hodnocení. Je vytvořena hodnotící stupnice, jež je 

znázorněna v tabulce níže. Tabulka obsahuje stupnici pravděpodobnosti možného 

výskytu. Pro každé riziko, které je zařazeno v tabulce registru rizik bude zvlášť 

sestaven posudek. [9] 

 

Tabulka 11 – Pravděpodobnost možného výskytu  

STUPEŇ PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU 

1 Prakticky nereálná 0,01 – 0,20 

2 Výjimečně možná  0,21 – 0,40 

3 Běžně reálná  0,41 – 0,60 

4 Velmi pravděpodobná 0,61 – 0,80 

5 Téměř jistá 0,81 – 0,99 

 

Jakmile se k danému riziku určí stupeň pravděpodobnosti možného výskytu, 

následuje stanovit dopad rizika na dané sledované oblasti. K tomu nám napomáhá 

přehledná tabulka, ve které jsou zahrnuty i celkové náklady v procentech.  

 

Tabulka 12 - Dopad rizika na dané sledované oblasti  

STUPEŇ DOPAD NÁKLADY 

1 Bezvýznamný Zvýšení nákladů do 0,5 % 

2 Nízký  Zvýšení nákladů od 0,6 – 1 % 

3 Citelný Zvýšení nákladů od 1,1 – 5 % 

4 Kritický  Zvýšení nákladů od 5,1 – 10 % 

5 Katastrofický  Zvýšení nákladů nad 10 % 
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3.3.4 HODNOCENÍ RIZIK 

Hlavním cílem této fáze je zapotřebí rozhodnout, zda má dané riziko velký dopad na 

projekt nebo jej můžeme zanedbat. K tomuto rozhodnutí nám pomůže Matice 

hodnocení rizik. Určuje nám pravděpodobnost a stupeň dopadu, které jsou 

znázorněny v jedné tabulce současně. Již v předchozích krocích jsme se mohli 

dozvědět, zda dané riziko je bezvýznamné či nikoliv, vše tedy na sebe navazuje. 

Matice nám pomáhá k finálnímu rozhodnutí, zda riziko zanedbáme nebo ošetříme. 

[9] 

 

Tabulka 13 - Matice hodnocení rizik 

DOPAD Bezvýznamný  Nízký Citelný Kritický Katastrofický 

PRAVDĚPODOBNOST 

VÝSKYTU 

1 2 3 4 5 

Prakticky nereálná 1 1 2 3 4 5 

Výjimečně možná 2 2 4 6 8 10 

Běžně reálná 3 3 6 9 12 15 

Velmi 

pravděpodobná 4 
4 8 12 16 20 

Téměř jistá 5 5 10 15 20 25 

 

 

Tabulka 14 - Významnost rizika 

VÝZNAMNOST RIZIKA 

HODNOTA  SLOVNÍ POPIS 

1 – 5 ZANEDBATELNÉ - akceptovatelné 

6 – 15 VÝZNAMNÉ – nutné ošetření  

16 - 25 ZÁVAŽNÉ – nutné ošetření 
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Tabulka 15 - Seznam identifikovaných, analyzovaných a hodnocených rizik 

P.Č. HROZBA SCÉNÁŘ HROZBY DOPAD 
PRAVDĚPOD. 

HROZBY 

PRAVDĚPOD. 

SCÉNÁŘE 

HROZBY 

CELKOVÁ 

PRAVDĚPOD. 

STUPEŇ 

CELKOVÉ 

PRAVDĚPOD.  

STUPEŇ 

DOPADU 

HODNOTA 

RIZIKA 

1. BOZP 
Poranění nebo úmrtí 

pracovníka  

Poranění při práci, pád z výšky, náraz na pevnou 

překážku při dopadu, zasažení proudem, 

chemikálií atd.  

0,55 0,50 0,28 2 4 8 

2. 
Nedostatečná komunikace s 

investorem 

Prodloužení termínů, 

pozdní úhrady faktur 
Soudní řízení, navýšení nákladů 0,90 0,95 0,86 4 4 16 

3. 
Zpoždění dodání materiálů 

nebo výrobků  

Porušení smluvně 

stanovených termínů  

Chyba u výrobce, pozdní objednávka ze strany 

dodavatele 
0,90 0,90 0,81 4 4 16 

4. 
Vícepráce ze strany 

stavebníka  

Navýšení plánovaných 

nákladů, porušení smluvně 

stanovených termínů 

Změny v projektové dokumentaci – nové práce, 

změna rozsahu daných prací  
0,80 0,70 0,56 3 4 12 

5. 
Porucha strojů, výrobních 

zařízení  

Porušení smluvně 

stanovených termínů 
Pozastavení výroby 0,30 0,15 0,05 1 2 2 

6. 
Nepříznivé vlivy okolí, (zásah 

vyšší moci)  

Porušení smluvně 

stanovených termínů 

Pozastavení výroby z důvodu nízkých/vysokých 

teplot, dešti, sněhu nebo nárazového větru 
0,25 0,30 0,08 1 2 2 

7. 
Nedodržení projektové 

dokumentace  

Snížená kvalita výsledku, 

porušení smluvně 

stanovených termínů  

Chybný výkaz výměr, více práce atd.  0,20 0,20 0,04 1 3 3 

8. 
Chyba ve smluvním rozpočtu 

zakázky  

Navýšení plánovaných 

nákladů 

Špatné nacenění z pohledu rozpočtáře, špatná 

informace od dodavatele materiálu nebo služeb 
0,50 0,60 0,30 2 2 4 

9. 
Kriminální akty – krádeže na 

stavbě  

Navýšení plánovaných 

nákladů  

Krádeže stavebního materiálu, vandalismus, 

znehodnocení stavební zakázky 
0,30 0,35 0,11 1 1 1 

10. 
Nekvalitní práce vlastních 

pracovníků  
Snížená kvalita výsledku Nedodržení stanovených postupů  0,30 0,20 0,06 1 2 2 

11. 
Nedodržení časového 

harmonogramu  

Porušení smluvně 

stanovených termínů 

Více pracovních hodin pracovníků, navýšení 

nákladů 
0,70 0,70 0,45 3 4 12 
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3.3.5   OŠETŘENÍ RIZIK  

 

Hlavním cílem tohoto kroku je najít řešení pro daná rizika a následně jej ošetřit, aby 

jejich hodnota byla co nejmenší a neopakovala se v dalších projektech. 

V předchozím kroku jsme zjistili, zda je dané riziko akceptovatelné či nikoliv. V téhle 

kapitole se zaměříme na rizika, která jsou neakceptovatelná a je třeba jej řádně 

ošetřit. Akceptovatelná rizika sice řešit nebudeme, ale je potřeba i nadále 

kontrolovat a prověřovat, zda se jejich hodnoty v průběhu nemění. [9] 

 

Neakceptovatelná rizika: 

Tabulka 16 - Souhrn neakceptovatelných rizik 

BOZP 

Špatná domluva s investorem 

Zpoždění dodání materiálů nebo výrobků  

Vícepráce ze strany stavebníka  

Nedodržení časového harmonogramu  

 

Rizika jsou shrnuta do následujících tabulek a vždy je k nim připsáno řešení.  

 

1. BOZP 

Tabulka 17 - Souhrn informací rizika č. 1 

Pořadové číslo  1. 

Název rizika  BOZP 

Scénář rizika Poranění nebo úmrtí pracovníka  

Pravděpodobnost rizika  0,55 

Pravděpodobný dopad 0,50 

Výsledná pravděpodobnost  0,28 

 

BOZP je riziko, které by nemělo být opomíjeno. Zdraví a bezpečnost pracovníka 

je na prvním místě. Proto by pracovníci měli dodržovat stanovené podmínky, aby 

nedocházelo k těmto potížím. Docílením snížení rizika jsou pravidelné kontroly 

na staveništích, nošení ochranných pomůcek. Měla by se provádět pravidelná 

školení, které zaměstnancům pomohou i jak se správně zachovat v případě 

nebezpečí a úrazu. Pokud tahle situace nastane, automaticky dochází 

k přerušení pracovní činnosti a tím i k narušení časového plánu výstavby.  
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2. Nedostatečná komunikace s investorem  

Tabulka 18 - Souhrn informací rizika č. 2 

Pořadové číslo  2. 

Název rizika  Nedostatečná komunikace s investorem 

Scénář rizika Prodloužení termínů, pozdní úhrady 

faktur 

Pravděpodobnost rizika  0,90 

Pravděpodobný dopad 0,95 

Výsledná pravděpodobnost  0,86 

 

Investor je hlavní osoba projektu, od kterého se vše odvíjí. Pokud je z jeho strany 

špatný přístup a ochota, vše se odrazí na průběhu projektu. Jestli dochází 

k odkládání termínů ohledně placení faktur, je potřeba vynaložit více úsilí ze 

strany zhotovitele a tím pádem dochází k prodlužování časového 

harmonogramu, narůstání nákladů, k pozdějšímu dodání materiálu a podobně. 

Může to vést k soudům nebo k celkovému zastavení prací.   

Cílem je dobrá komunikace s investorem a přehledně mu poskytnout všechny 

informace týkající se stavby, pojistit se, kdyby došlo k následující hrozbě.   

Dohoda mezi zhotovitelem a investorem o navýšení ceny zakázky způsobené 

těmito škodami neboli stanovit sankce za nesplnění smluvních podmínek, které 

jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.  

 

3. Zpoždění dodání materiálů nebo výrobků 

Tabulka 19 - Souhrn informací rizika 3. 

Pořadové číslo  3. 

Název rizika  Zpoždění dodání materiálu nebo 

výrobků 

Scénář rizika Porušení smluvně stanovených 

termínů 

Pravděpodobnost rizika  0,90 

Pravděpodobný dopad 0,90 

Výsledná pravděpodobnost  0,81 

 

V našem případě tohle riziko je hodně závislé na přístupu investora, chyba 

nemusí být jen na jeho straně, ale také u subdodavatele nebo společnosti.  

Pokud investor neplatí faktury včas, posouvá se i termín dodání materiálu a tím 

pádem dochází ke zpomalení celého procesu. I v tomhle kroku hrozí k celkovému 

zastavení prací.  
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Ošetření může být důraznější organizace a kontroly z druhé strany 

subdodavatele, stanovit sankce za nesplnění smluvních podmínek, které jsou 

uvedeny ve smlouvě o dílo.  

 

4. Vícepráce ze strany stavebníka  

Tabulka 20 - Souhrn informací rizika 4. 

Pořadové číslo  4. 

Název rizika  Vícepráce ze strany stavebníka 

Scénář rizika Navýšení plánovaných nákladů, 

porušení smluvně stanovených 

termínů 

Pravděpodobnost rizika  0,80 

Pravděpodobný dopad 0,70 

Výsledná pravděpodobnost  0,56 

 

Jedná se o provedení prací nad rámec původně sjednaného díla, spočívá to nejen 

ve zcela nových stavebních prvcích, ale také v tom, že se určitá část stavby 

zhotoví jinak, než bylo původně v plánu s většími náklady. Jedná se o nejčastější 

spor v souvislosti s plněním smlouvy o díle. Hlavním předmětem těchto sporů je, 

kolik má objednavatel za provedené vícepráce zaplatit. Příčinou je, že provedení 

víceprací je obvykle dohodnuto narychlo v průběhu výstavby, kdy na uzavíraní 

dodatků k původní smlouvě nejsou moc vhodné podmínky. Dohoda o provedení 

víceprací pak bývá obsažena v zápise pořízeném přímo na stavbě. Je podepsán 

lidmi, kteří na stavbě právě jednali, takže chybí členové, kteří jsou oprávnění 

smlouvy sjednávat. Chyba teda spočívá v tom, že objednavatel s takto 

vyúčtovanými pracemi s nedodržením smlouvy odmítá uhradit, a tím tedy vzniká 

následný spor.  

Řešením daného problému je již před realizací jasně definovat postup  

a podmínky. Do smlouvy o dílo zapsat jména osob, které se budou podílet  

na rozhodování, a ponesou odpovědnost za dané vícepráce.  
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5. Nedodržení časového harmonogramu  

Tabulka 21 - Souhrn informací rizika 11. 

Pořadové číslo  11. 

Název rizika  Nedodržení časového 

harmonogramu  

Scénář rizika Porušení smluvně stanovených 

termínů 

Pravděpodobnost rizika  0,70 

Pravděpodobný dopad 0,70 

Výsledná pravděpodobnost  0,49 

 

Příčin nedodržení časového harmonogramu může být několik. Jeden z hlavních 

problémů můžou být vícepráce, nepříznivé klimatické podmínky, zpoždění 

dodávky materiálu, neplacení faktur a podobně.  

Řešením na daný problém je sestavit časový harmonogram tak, aby vše bylo 

provedeno ve smluvně stanoveném termínu. Důležitá je návaznost jednotlivých 

prací a ponechání případné časové rezervy.    
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4 ZÁVĚR 
 

V bakalářské práci jsem se zabývala tématem – Řízení rizik ve stavebním podniku.  

K získání veškerých informací a patřičných materiálů jsem si vybrala firmu  

NWT, a. s., ve Zlíně, která mi poskytla veškeré informace potřebné k vypracování 

bakalářské práce. Získané vědomosti jsem zužitkovala na konkrétní stavební zakázce 

s názvem „Skleník v Kostelci na Hané“. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část.  

 

Teoretická část obsahuje obecné informace o řízení rizik, kde jsem popsala pojem 

riziko, jeho rozdělení a výpočet, závažnosti rizika ve stavebním cyklu projektu,  

též hlavní procesy řízení rizik, analýzy rizik, jejich metody a kontrolu rizik. Konečná 

část je věnována nástrojům řízení rizik, které obsahovaly popis SWOT analýzy  

a metody RIPRAN.  

 

Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétního stavebního podniku, kde byly 

využity teoretické znalosti. V první řadě jsem stručně charakterizovala firmu, nejprve 

všeobecně NWT, a. s., a pak divizi AGRO, pod kterou jsem psala bakalářskou práci. 

Pro divizi jsem provedla SWOT analýzu a její vyhodnocení. Dále následovala 

charakteristika zakázky, jež je analyzována metodou RIPRAN, podle které jsem 

identifikovala a kvantifikovala jednotlivá rizika, a následně pak navrhla příslušná 

opatření pro snížení dopadu.  

 

Rizik ve stavebnictví je nespočetně mnoho, já se zaměřila na ty nejdůležitější,  

jež nejvíce ovlivňovaly danou zakázku, ale určitě by se daly zhodnotit i jiná. 

Identifikovaná rizika nejsou mezi stavebními firmami příliš odlišná, záleží na tom, jak 

se k tomu daná firma postaví a projeví snahu rizika zmírnit. Po provedení 

identifikace jsem získala podklad pro opatření daných rizik, navrhla řešení, jak se jim 

do budoucna vyhnout, aby došlo k jejich zmírnění a snížení hodnoty  

na akceptovatelné.  

 

Doufám, že navržený postup řízení rizik bude pro společnost NWT, a. s., přínosem  

a při realizaci dalších zakázek pomůže k urychlení procesu řízení rizik.  
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