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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu vývoja webovej aplikácie v podobe 

nástroja pre elektronickú administráciu verejných zákaziek vybranej spoločnosti. 

Analyzuje okolie a možnosti zvolenej spoločnosti. Obsahom práce je praktická 

aplikácia metód projektového managementu pri tvorbe návrhu riešenia projektu. 

 

Abstract 

The master’s thesis deals with project design of a web application development as a tool 

for electronic administration of public contracts in a selected company. It analyzes the 

environment and feasibility of the company. The thesis contains a practical application 

of recommended methods for specific project design solution.  
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Úvod 

V posledných rokoch sa stáva projekt bežnou súčasťou našich životov. Riadenie 

projektov prebieha prakticky v každej oblasti ľudskej činnosti. Medzi historicky 

najstaršie doložené projekty môžeme považovať už stavbu egyptských pyramíd či 

Veľkého čínskeho múru. V sedemdesiatych rokoch sa projektové riadenie vžilo medzi 

ľuďmi ako profesia. Rozšírilo sa do množstva ďalších odvetví. Postupne vznikla 

potreba počítačovej gramotnosti projektového manažéra so stále agresívnejšie rastúcim 

rozvojom v oblasti informačných a komunikačných technológií (2). Dnešné firmy už 

chápu, že obstáť v tvrdej konkurencii znamená aj dobre poznať moderné techniky 

riadenia projektov a vedieť ich skutočne prakticky používať. 

Spoločnosť QCM, s.r.o. zaviedla projektové riadenie vo svojich projektoch pred 

viac ako dvoma rokmi. Vďaka individualite a fluktuácii zamestnancov nie je ani po 

dvoch rokoch projektové riadenie vo firme bez komplikácií a je stále čo zlepšovať.  

Táto diplomová práca si kladie za cieľ teoreticky popísať a následne prakticky 

ukázať možnosti využitia metód projektového riadenia pri vývoji jedinečnej webovej 

aplikácie, ktorá je určená pre veľké množstvo verejných obstarávateľov v Českej 

republike. Vzhľadom k veľkému tlaku na efektivitu vynaložených prostriedkov, bude 

potrebné dôkladne ošetriť všetky riziká, aby celý projekt dopadol v medziach rozpočtu, 

ako finančného, tak i časového. V opačnom prípade môže dôjsť k vysokým škodám, v 

krajnom prípade až k celkovému zastaveniu projektu. 

Diplomová práca je rozdelená okrem úvodu a záveru na päť základných častí. 

V prvej kapitole budú vymedzené ciele a metodika práce. Základné informácie o firme 

budú uvedené v druhej kapitole. V tretej kapitole budú popísané a bližšie vysvetlené 

teoretické východiská, ktoré pomôžu rozobrať metódy projektového riadenia. Pretože 

analyzovaný projekt priamo súvisí so Zákonom o verejných zákazkách, bude v tejto 

časti tiež krátky rozbor daného zákona. V štvrtej časti bude prevedená analýza súčasnej 

situácie v spoločnosti QCM, s.r.o. Nasledujúca praktická časť bude zameraná na návrh 

optimálneho riešenia vývoja nového produktu firmy pre elektronickú administráciu 

verejných zákaziek. Návrh bude prevedený za pomoci nástrojov a metód projektového 

riadenia, ktorý bude obsahovať časovú, finančnú a analýzu rizík. V záverečnej kapitole 

bude celá diplomová práca zhrnutá.  



13 

1 Vymedzenie problému a ciele práce 

1.1 Ciel práce 

Cieľom diplomovej práce je aplikácia metodiky projektového managementu pri 

tvorbe návrhu projektu vytvorenia nového produktu spoločnosti QCM, s.r.o. pre 

elektronickú administráciu verejných zákaziek. 

Čiastočným cieľom práce je návrh projektového plánu pre projekt vytvorenia 

elektronického nástroja pre administráciu verejných zákaziek XEN. Aplikáciou metód 

projektového managementu bude vytvorený časový plán, finančná analýza, analýza 

rizík a definícia prínosov pre zvolenú spoločnosť. Výsledok diplomovej práce bude 

predpokladom pre vývoj nového produktu spoločnosti. Využitie metodík projektového 

managementu bude prínosom pre kvalitu projektového riadenia vo firme QCM, s.r.o.  

1.2 Metodika práce 

Pri vypracovávaní diplomovej práce bola dodržovaná metodika projektového 

riadenia podľa doporučení medzinárodnej asociácie projektového riadenia IPMA. 

K vypracovaniu diplomovej práce a naplneniu hlavného a čiastkového cieľa boli 

využité metódy zberu dát či logické metódy. V procese získania dôležitých dát v rámci 

analýzy spoločnosti som využila metódy ako kladenia otázok a pozorovania, tak aj 

metódu vyhľadávania relevantných informácií z verejne dostupných zdrojov a internetu. 

Následne boli získané dáta spracovávané metódami logického myslenia a to analýzou, 

syntézou, indukciou, dedukciou, abstrakciou či konkretizáciou. Pre analýzu spoločnosti 

boli tiež využité metódy analýz strategického riadenia ako sú SLEPT analýza, metóda 

analýzy interných faktorov 7S, Porterov model piatich konkurenčných síl až po 

záverečnú metódu SWOT. 
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2 Základné informácie o firme 

Názov spoločnosti:  QCM, s.r.o.   

Sídlo:   Bellova 40 

 Kohoutovice 

 623 00 Brno 

IČO:  26262525 

Rok vzniku: 2001 

Webové stránky: www.qcm.cz 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Spoločnosť QCM, s.r.o. vznikla v roku 2001 ako jedna z mála firiem v Českej 

republike pre linuxové distribúcie. Od svojho začiatku až doposiaľ je vlastníkom, 

konateľom a výkonným riaditeľom Ing. David Horký, MBA. Jedná sa o rýdzo českú 

spoločnosť, bez zahraničného kapitálu. Po celú dobu svojej existencie spoločnosť 

zmenila viackrát svoje majoritné zameranie. V počiatkoch sa zaoberala predajom a 

podporou linuxových distribúcií operačných systémov. Následne sa portfólio 

spoločnosti rozšírilo o tvorbu webových stránok a webových portálov, čo vyústilo do 

vývoja vlastného redakčného systému Marwel.  

Predmet podnikania (21): 

• spracovanie dát, služby databánk, správa sietí  

• poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software  

• maloobchod prevádzkovaný mimo riadnej prevádzky  

• prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných  

• služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej 

povahy u fyzických a právnických osôb  

• činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov  

• reklamná činnosť a marketing  

• veľkoobchod  

• grafické práce a kresličské práce  

• organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií vrátane 

lektorskej činnosti  

Obrázok 2.1: Logo QCM, s.r.o. 
(Zdroj:(20)) 
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• vydavateľské a nakladateľské činnosti  

Od samého začiatku sa spoločnosť QCM, s.r.o. primárne zameriavala na verejný 

sektor, najmä na ministerstvá a štátom riadené organizácie, pre ktoré sa často vyvíjali 

aplikácie „šité na mieru“. V roku 2006 sa spoločnosť rozhodla pre vývoj v tej dobe 

jedinečného softvérového nástroja E-ZAK, určeného pre komplexnú administráciu 

verejného obstarávania. Vďaka situácii na trhu a vzhľadom k legislatívnym zmenám v 

oblasti verejného obstarávania došlo k rapídnemu nárastu predaných licencií tejto 

webovej aplikácie a v roku 2011 sa stala kľúčovým produktom spoločnosti. V tom 

istom roku došlo k zásadnému rozhodnutiu o smerovaní spoločnosti, a to vďaka 

pripravovanému projektu vývoja elektronického trhoviska Gemin. To v roku 2012 ako 

prvé získalo koncesiu Ministerstva pre miestny rozvoj a dnes je jedným z 

najdôležitejších produktov spoločnosti (20).  

Kľúčové produkty  a činnosti spoločnosti podľa dôležitosti: 

1. E-ZAK 

2. Portál pre vhodné uverejnenie (XEN - pripravovaný produkt) 

3. Koncesované elektronické trhovisko Gemin 

4. Centrálne zadávanie 

5. Aukčná sieň 

6. Marwel CMS 

7. Zákazkové programovanie 

V súčasnej dobe má spoločnosť QCM, s.r.o. viac ako 350 zákazníkov prevažne zo 

štátneho a približne 50 zákazníkov z komerčného sektora. V spoločnosti k dnešnému 

dňu pracuje 43 kmeňových zamestnancov, ktorí sú rozdelení do dvoch sekcií. Klientská 

sekcia sa delí na obchodné oddelenie a zákaznícku podporu. Realizačná sekcia sa 

následne delí na implementačné a programátorské oddelenie.  
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3 Teoretické východiská 

3.1 Projektový management 

Podľa profesora Harolda Kerznera je projektový management súhrn aktivít 

obsahujúcich plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrolu zdrojov spoločnosti 

s relatívne krátkodobým cieľom, ktorý bol stanovený pre realizáciu špecifických cieľov 

a zámerov (5). Projektový management je formálnou disciplínou, ktorá bola vyvinutá za 

účelom riadenia projektov. Od bežného managementu odlišuje najmä svojou 

dočasnosťou a prideľovaním zdrojov pre realizáciu konkrétneho projektu. Ak sú 

dosiahnuté ciele pri bežnom operatívnom riadení, nastavia sa nové ciele a práce 

pokračujú. Ak sa však dosiahne cieľ pri projekte, práce sa ukončujú a projekt končí. 

Nástroje projektového managementu, techniky a procesy, je možné použiť pre širokú 

oblasť ľudskej činnosti (stavby, vývoj informačných systémov, vývoj nového produktu 

a pod.) i keď typy poznatkov potrebných pre výkon každej z týchto oblastí sa môžu 

zásadne líšiť (8). Vynaložené úsilie spolu s aplikáciou znalostí a metód predstavuje 

organizované pôsobenie piatich elementov projektového riadenia, ktorými sú: 

• projektová komunikácia 

• tímová spolupráca 

• životný cyklus projektu 

• vlastné súčasti projektového managementu – techniky a nástroje pre riadenie 

projektov 

• organizačný záväzok 

Úspešný projektový management môže byť definovaný ako dosiahnutie 

plánovaného cieľu projektu a to pri dodržaní časového limitu, predpokladaných 

nákladoch či iných zdrojoch s dosiahnutím požadovanej úrovne, výkonu alebo 

akceptáciou zákazníka (5). 

3.1.1 Výhody projektového riadenia 

Riadenie projektov je súborom modelov, postupov, nástrojov a techník pre 

plánovanie a riadenie realizácie projektov. Má svoje špecifické zákonitosti (2): 



17 

• Definovaný projekt má jasne vymedzený začiatok a koniec. 

• Využívajú sa pri pružných organizačných štruktúrach. 

• Premenlivé zloženie riešiteľského tímu.  

• Ku každej aktivite je priradená zodpovedná osoba. 

• Väčšia flexibilita pri prideľovaní a uvoľňovaní zdrojov pre jednotlivé projekty. 

• Sú vytvorené podmienky pre sledovanie odchýlok plánu oproti skutočnosti 

a tým efektívne upravovať tok prác. 

• Systémový prístup vytvára veľké množstvo informácií využiteľných pri 

realizácii ďalších projektov (5). 

3.1.2 Štandardy 

Vo svete v súčasnosti existuje niekoľko asociácií, ktoré podporujú rozvoj 

projektového riadenia ako profesie. Ako prvá nezisková organizácia zaoberajúca sa 

projektovým managementom bola od roku 1965 Medzinárodná asociácia 

projektového riadenia (angl. International Project Management Association, IPMA), 

ktorá má aj ako jediná zastúpenie aj v Českej republike. Neskôr v roku 1969 v USA 

vznikol Inštitút projektového riadenia  (angl. Project Management Institute, PMI), 

ktorý sa stal najväčšou organizáciou v oblasti projektového managementu. Medzi 

základné prostriedky, ktoré poskytujú, patria: 

1. Súhrn znalostí o projektovom riadení (angl. Project Management Body of 

Knowledge, PMBoK) je štandardom popisujúcim najlepšie praktiky projektového 

managementu od organizácie PMI. Základným prístupom je procesné poňatie 

problematiky, pričom sú definované rodiny procesov, oblasti vedomostí, jednotlivé 

procesy a ich vzájomné väzby (14).  

2. PRINCE 2 (angl. Project in Controlled Environment) je pôvodne metodikou 

použiteľnou výhradne na podporu projektov v IT. Tvorí ju sedem princípov, stojí 

na siedmich pilieroch a popisuje sedem tém. 

3. ICB (angl. IPMA Competence Baseline) štandard nie je zameraný na presnú 

podobu definície procesov a ich aplikácií, ale na schopnosti a kompetencie 

manažérov a členov ich tímu. Definuje tri základné kompetenčné oblasti, tie sú 

rozdelené na tzv. elementy kompetencií, medzi ktorými je vysoká previazanosť. 
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4. Norma ISO 10 006 je smernicou pre management akosti. Vymedzuje projekt ako 

proces prinášajúci zmenu. Nie je metodikou riadenia, ale je štandardom, ktorý slúži 

ako referenčný model pre nastavenie riadenia projektov v organizácii. 

5. Norma 21 500 sa pripravuje, mala by nadviazať na súčasnú normu ISO 10 006. 

Bude poskytovať ucelenejší prístup k riadeniu projektov, konkrétnejšie postupy, 

pričom by mala byť kvalitným sprievodcom projektovým riadením (1). 

3.2 Projekt 

Najdôležitejším prvkom projektového riadenia je projekt. Od iných štýlov 

riadenia sa odlišuje najmä tým, že je úplne zameraný na určitý výsledok a je ukončený 

v momente dosiahnutia tohto cieľa (8). Je založený na strategickom pláne, navrhnutý, 

realizovaný a zhodnotený pod dohľadom vhodnej osoby. Pri aplikácií metód a pravidiel 

projektového managementu môže byť projektom takmer akýkoľvek sled úloh, ktorý má 

svoj začiatok, koniec a presné pravidlá riadenia a regulácie (2). Profesor Kerzner 

definuje projekt ako jedinečný sled aktivít a úloh s daným špecifickým cieľom, ktorý 

má byť jeho realizáciou splnený. Je určený dátumom začiatku a koncom uskutočnenia, 

pričom je stanovený rámec pre čerpanie zdrojov potrebných pre jeho realizáciu. Od 

bežnej prevádzky sa projekt líši tým, že po splnení stanovených cieľov končí (5). 

Môžeme ho tiež definovať väčším množstvom charakteristických rysov: 

• Má jednoznačne určený cieľ. 

• Je dočasný, jeho trvanie je časovo obmedzené. 

• Rieši sa postupne, v krokoch, prechádza radou etáp a fáz. 

• Vyžaduje zdroje a prostriedky, ako materiálne, tak aj ľudské. 

• Mal by mať hlavného zákazníka alebo dodávateľa – zadávateľa projektu. 

• Jeho súčasťou je neurčitosť, unikátnosť, je uskutočňovaný mimo bežnú firemnú 

rutinu (2) (6). 

Opakom projektu je každodenná rutinná aktivita. Tá nemá jasne stanovený 

koniec, je opakovaná len s drobnými obmenami a výsledkom je často identický produkt. 

Výborným príkladom rozdielu medzi projektom a rutinnou činnosťou je proces vývoja 

a výroby určitého výrobku. Vznik a vývoj prototypu je projektom, ale následná 

automatizovaná výroba ďalšieho množstva tohto produktu je už bežnou rutinou (7).  
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3.2.1 Projektový trojimperatív 

Úspešné riadenie projektov znamená dosiahnuť požadované parametre prevedenia 

v danom termíne v rámci určitého rozpočtu. Projekt je trojdimenzionálny, a teda 

definovaný troma základnými parametrami (22):  

• kvalitou  prevedenia (špecifikácia) – ČO sa musí urobiť (AKO kvalitne) 

• časom (časový plán) – KEDY sa to má urobiť 

• nákladmi (rozpočet) – ZA KOĽKO sa to musí urobiť 

Tieto parametre sú navzájom úzko prepojené. Je nutné hľadať vyvážené riešenie 

z hľadiska preferencií zadávateľa projektu. Projektový manažér sa musí snažiť 

o dodržovanie rovnováhy medzi týmito faktormi po celú dobu realizácie projektu (7).  

 

 

Obrázok 3.1: Projektový trojimperatív 
(Zdroj: vlastné spracovanie (2)) 

 

Podmienky „trojimperatívu“ je častokrát veľmi problematické splniť, pretože 

v projekte je normálne, že v priebehu jeho realizácie dochádza k zmenám (2). 

3.2.2 Cieľ projektu 

Jednou z charakteristík projektu je, že jeho výsledkom je zmena. Prvým krokom v 

každom projekte je preto definícia tejto zmeny, teda definícia jeho cieľov. Predstavujú 

slovný popis účelu, ktorého má byť realizáciou projektu dosiahnutý. Cieľom projektu je 

nová hodnota - predmet či služba, ktorá je jeho výsledkom, pričom je reprezentovaná 

určitým stavom. Ciele projektu hrajú dôležitú úlohu v priebehu jeho celého životného 

cyklu.  

ZA KOĽKO? 
náklady (min.) 

KEDY? 
čas (min.) 

ČO? 
kvalita (max.) 
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Pre projekt majú zásadný význam z viacerých dôvodov:  

• sú základom zmluvy a všetkých nasledujúcich dohôd medzi zákazníkom 

a dodávateľom, 

• stávajú sa centrálnym bodom komunikácie, ohraničujú projekt, definujú výstupy, 

• sú východiskovým bodom pre plánovacie procesy projektu, voľbu postupov, 

metód, stanovenie nákladov projektu, 

• poskytujú základnú škálu parametrov pre kontrolné procesy, 

• na ich základe môžeme definovať štádium úspešného projektu (5). 

3.2.3 SMART cieľ 

Pri plánovaní cieľov by sa mali dodržiavať určité zásady, tie vhodne zavádza 

technika SMART. Na jej základe je cieľ správne definovaný len v prípade, že je: 

• S (angl. specific) špecifický a špecifikovaný  

Ciele projektu majú byť jasné a konkrétne pre všetky zainteresované strany. 

• M (angl. measurable) merateľný  

Ohodnotenie má obsahovať merateľné parametre pre určenie dosiahnutia cieľa. 

• A (angl. assignable, agreed) akceptovateľný  

Všetky relevantné osoby vedia a súhlasia s danými cieľmi. 

• R (angl. realistic) realistický  

Ciele majú byť dosiahnuteľné s disponibilnými zdrojmi, reálne a splniteľné. 

• T (angl. timed) termínovaný  

Všetky ciele majú byť časovo ohraničené (5). 

V súčasnosti sa prikladá stále väčší dôraz na vzájomnú integráciu a preto sa 

niekedy k tejto technike pridáva aj písmeno I  (angl. integrated) – integrovaný do 

organizačnej štruktúry. Pri zahájení projektu by mali byť všetky ciele, vrátane míľnikov 

a priebežných cieľov „SMARTi“ (1). 

3.2.4 Kritéria úspešného projektu 

Každý projekt obsahuje súbor prvkov, ktoré môžu byť použité ako miera úspechu. 

Pokiaľ sa však nejedná o ľahký alebo veľmi jasne naplánovaný projekt, jednoznačné 

meranie úspechu môže byť komplikované (8). Nestačí vždy splnenie projektového 
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trojimperatívu. Stanovenie správnych kritérií je dôležité pri posudzovaní úspešnosti 

projektu a splnení jeho cieľov. Základnými požiadavkami na kritéria úspešného 

projektu sú: maximálna miera kvantifikácie, zrozumiteľnosť a jednoznačnosť (1). 

3.2.5 Logický rámec 

Logický rámec je jednou z metód pre prehľadné zmapovanie zámerov, očakávaní 

a ich uvedenie do súladu s konkrétnymi výstupmi a činnosťami pri realizácii projektu. 

Metóda logického rámca (angl. Logical Framework Method) je v súčasnosti veľmi 

využívaná v Európskej únii, v rámci programov štatutárnych fondov. Logický rámec 

(Tabuľka 3.1) je vhodný pre definovanie cieľov, identifikáciu a analýzu problémov ako 

aj pre stanovenie aktivít vedúcich k riešeniu týchto problémov.  

Tabuľka 3.1: Logický rámec  
(Zdroj: vlastné spracovanie (1)) 

Zámer 
Objektívne 
overiteľné 

ukazovatele 

Zdroje informácií 
k overeniu (spôsob 

overenia) 
nevypĺňa sa 

Cieľ 
Objektívne overiteľné 

ukazovatele 
Zdroje informácií 

k overeniu 
Predpoklady 

a riziká 

Výstupy  
(konkrétne výstupy) 

Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Zdroje informácií 
k overeniu 

Predpoklady 
a riziká 

Aktivity 
(kľúčové činnosti) 

Zdroje (financie, 
ľudské zdroje, ...) 

Časový rámec 
aktivít 

Predpoklady 
a riziká 

nevypĺňa sa nevypĺňa sa nevypĺňa sa 
Predbežné 
podmienky 

 

Uplatnenie metodiky logického rámca je dôležité nielen vo fáze prípravy 

projektu, ale aj kľúčovým nástrojom pre jeho implementáciu a hodnotenie. Základným 

predpokladom kvality logického rámca je, že jeho tvorby sa zúčastnia zástupcovia 

všetkých zainteresovaných strán (7). 

 

Význam jednotlivých polí tabuľky logického rámca: 

• Zámer definuje hlavnú príčinu realizácie projektu, pričom zodpovedá otázku, 

PREČO chceme dosiahnuť nižšie uvedené zmeny. Jedná sa o popis prínosov 
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projektu po jeho realizácii, častokrát o nepriamo dosiahnuteľnú vec, napr. 

zlepšenie ekonomických ukazovateľov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sa 

jedná o zdôvodnenie potreby projekt realizovať. 

• Cieľ (zmena) popisuje zameranie projektu a odpovedá na otázku ČO konkrétne 

chceme dosiahnuť, akú konkrétnu zmenu má projekt zaistiť. Základom úspešného 

projektu je uvedomenie si, že cieľ musí byť pre jeden projekt len jeden. Cieľom 

projektu rozumieme takú kvantitatívnu a kvalitatívnu zmenu, ktorú nie je možné 

obvykle dosiahnuť priamo, ale iba pomocou určitých výstupov vedúcich k jeho 

naplneniu. 

• Konkrétne výstupy projektu bližšie špecifikujú, AKO chceme zmeny (cieľa) 

dosiahnuť. Presnejšie, čo všetko je potrebné vytvoriť a projektovým tímom 

realizovať, aby nastala vyššie uvedená zmena.  

• Kľúčové činnosti sú tie aktivity, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia realizáciu 

konkrétnych výstupov projektu. Môžu byť uvedené ako hlavné skupiny aktivít, 

ktoré budú z hľadiska projektu zásadné. 

• Objektívne overiteľné ukazovatele v druhom stĺpci tabuľky dokazujú, že zámer, 

cieľ a konkrétne výstupy boli dosiahnuté. Ideálne je zvoliť pre každý bod z prvého 

stĺpca tabuľky aspoň dva nezávislé ukazovatele, ktoré by mali byť merateľné. 

• Spôsob overenia, ktorý tvorí tretí stĺpec logického rámca, uvádza spôsob zistenia 

ukazovateľov. Kto zodpovedá za ich overenie, aký čas a náklady overenie 

vyžaduje, kedy bude ukazovateľ overovaný či akým spôsobom bude overenie 

zdokumentované. 

• Posledný stĺpec, predpoklady a riziká, uvádza iba predpoklady, z ktorých sa 

vychádzalo pri stanovovaní jednotlivých skutočností a ktoré podmieňujú celkovú 

realizáciu projektu. Tiež sa v tomto stĺpci uvádzajú významné skutočnosti, ktoré 

môžu  projekt ohroziť a ktoré je potrebné mať na zreteli pri samotnom návrhu i 

realizácii projektu.  

• Posledné pole na piatom riadku tabuľky obsahuje predbežné podmienky, ktoré 

musia byť splnené, aby bolo vôbec možné uvažovať o ostatných častiach tabuľky 

(napr. predpoklad, že projekt uspeje vo výberovom konaní, čím bude zaistené jeho 

financovanie) (1). 
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Logický rámec obsahuje dva druhy logických väzieb. Vertikálna väzba prebieha 

zospodu nahor s významom: Realizovaním kľúčových činností získame konkrétne 

výstupy, s pomocou ktorých dosiahneme požadovanú zmenu - cieľ, a ten prispeje k 

naplneniu zámeru. 

Horizontálna väzba spája riadky logického rámca a ma nasledujúci význam: Ak 

splníme položky popísané na danom riadku, a tie dokážeme prostredníctvom 

ukazovateľov overených nadefinovaným spôsobom, tak za platnosti predpokladov 

a ošetrení rizík plníme vyššiu úroveň. 

Samotné čítanie logického rámca prebieha od posledného poľa tabuľky - 

predbežných podmienok, spôsobom „cik-cak“ zospodu nahor. Po splnení počiatočných 

podmienok je možné pristúpiť k realizácii aktivít. Po ich skončení a splnení 

predpokladov vznikajú výstupy. Výstupy merané OOU predpokladajúce určité riziká 

vedú k splneniu cieľu a obdobným spôsobom vedie cieľ k splneniu zámeru (16). 

3.3 Životný cyklus projektu 

Každý projekt má svoj začiatok (prípravu), stred (realizáciu) a koniec 

(vyhodnotenie) či predprojektovú, projektovú a poprojektovú fázu. Pre zreteľné 

oddelenie fáz, etáp, ale i menších častí projektu sa používajú míľniky. Jednotlivé fázy 

tvoria model nazvaný životným cyklom projektu, pričom v nich riešime niekoľko 

základných otázok (6): 

3.3.1 Predprojektová fáza 

Má zmysel projekt realizovať? Ako túto realizáciu prevedieme? Účelom 

predprojektovej fázy je preskúmať príležitosť pre realizáciu projektu a na základe toho 

posúdiť realizovateľnosť daného zámeru. Táto časť životného cyklu projektu v sebe 

zahŕňa aj víziu, základnú myšlienku pre realizáciu projektu. Výsledkom tejto fázy by 

mali byť odpovede na strategické otázky a to: odkiaľ začíname, kam chceme smerovať, 

akú cestu zvolíme a v konečnom dôsledku, či má zmysel projekt realizovať. 

V predprojektovej príprave sa postupne spracovávajú dva hlavné dokumenty: 

• Štúdia príležitostí (angl. Opportunity study), zodpovedá otázku, či je správny čas 

pre navrhnutie a realizácie daného projektu. Obsahom štúdie sú obvykle viaceré 
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analýzy: analýza podnetov, analýza príležitostí, analýza hrozieb, analýza rizík, 

analýza základných koncepcií a predpokladov či odhadu nádejnosti zámeru. Jej 

výsledkom je odporučenie či naopak neodporučenie k realizácii daného projektu. 

• Štúdia uskutočniteľnosti (angl. Feasibility study) sa vykonáva až v prípade, že je 

rozhodnuté na základe štúdie príležitosti projekt realizovať. Mala by ukázať 

najvhodnejšiu cestu k realizácii projektu, spresniť obsah projektu, plánovaný 

termín zahájenia a ukončenia projektu, odhadované celkové náklady ako aj 

odhadované potrebné zdroje (1). 

3.3.2 Projektová fáza 

Postupujeme podľa plánu? Ak nie, kde sa vyskytol problém? Ako budeme ďalej 

postupovať? Počas tejto časti životného cyklu projektu dochádza k zostaveniu 

projektového tímu, k vytvoreniu plánu projektu ako aj k samotnej realizácii  a v závere 

s odovzdaním výsledkov projektu. Podrobnejšie členenie  tejto realizačnej fázy je na: 

1. Zahájenie (angl. start-up), počas ktorého je treba overiť a pokiaľ to je potrebné, 

spresniť ciele projektu, jeho účel, personálne obsadenie či jednotlivé kompetencie. 

Výstupom je zakladacia (identifikačná) listina projektu, ktorá sa stáva základným 

projektovým dokumentom. 

2. Plánovanie je časťou, počas ktorej je vytvorený projektový tím vytvárajúci plán 

projektu. Ten je po svojom schválení nazývaný ako počiatočný plán, tzv. baseline. 

3. Vlastná realizácia (fyzická realizácia projektu) je sprevádzaná sledovaním 

a porovnávaním priebehu realizácie projektu s plánom. Na základe zistenia 

odchýlok od plánu, príp. v reakcii na zmeny, je treba prevádzať korekčné 

opatrenia, preplánovanie či v krajnom prípade pripraviť nový plán projektu. 

4. V rámci fázy ukončenia projektu (angl. close-out) dochádza k spusteniu výstupu 

do prevádzky, k záverečnému testovaniu, k protokolárnemu predaniu výstupov 

projektu, podpisu akceptačných protokolov či k fakturácii (1). 

3.3.3 Poprojektová fáza 

Podarilo sa všetko, čo bolo naplánované? Kde boli hlavné chyby projektu? 

Základom záverečnej fázy projektu je zhodnotenie celého priebehu projektu, určujú sa 

kladné i záporné skúsenosti. Okrem iného sa uzatvára účtovníctvo, rozpúšťa sa 
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projektový tím, realizuje sa spätná väzba všetkých zainteresovaných strán či dochádza k 

archivácii všetkých potrebných dokumentov. Poznatky a skúsenosti z daného projektu 

je možné následne využiť v ďalších realizovaných projektoch, preto je táto fáza projektu 

tiež nesmierne dôležitá ako pre projektového manažéra, tak aj pre jednotlivých členov 

tímu (7). 

3.4 Hierarchická štruktúra činností (WBS) 

Vhodnou metódou, ktorá pomôže projektovému manažérovi zaistiť, aby boli 

všetky projektové činnosti logicky identifikované a prepojené, je hierarchická 

štruktúra činností (angl. Work Breakdown Structure, WBS) (4). Je jedným zo 

základných metodických prístupov projektového managementu. Obsahuje zoznam 

činností, ktoré je potrebné vykonať pre dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. 

Jednotlivé činnosti sú pritom ucelené, sú však prechodného charakteru s presne 

definovaným začiatkom a koncom (5). Ich výsledky sú čiastkovými cieľmi projektu. 

Takto rozpracované ciele je potom možné previazať s časovým a finančným plánom. 

Postupne sa projekt dekompozíciou rozkladá na menšie a menšie celky, ktoré sú ľahšie 

identifikovateľné a realizovateľné. Ideálne je rozčleniť projekt aspoň na tri, štyri 

úrovne, záleží to samozrejme od náročnosti projektu. Menšie úlohy hierarchickej 

štruktúry činností s krátkym trvaním zlepšujú presnosť sledovania stavu projektu (9). 

Základnou úlohou definície WBS je: 

• určenie hierarchie cieľov, 

• tvorba harmonogramu projektu, 

• zaistenie všetkých logicky identifikovaných a prepojených činností projektu, 

• vytvorenie plánu a zvýšenie presnosti odhadu času, zdrojov a  rozpočtu projektu,  

• definovanie organizačnej štruktúry a zodpovedností jednotlivých rolí  projektu, 

• základ pre systém riadenia rizík, ich kvantifikáciu, rozbor a minimalizáciu (1) (9). 

3.5 Plánovanie projektu v čase 

Časový plán je reprezentovaný diagramami a harmonogramami. Je základnou 

súčasťou projektového plánu, obsahuje všetky informácie o termínoch a časových 

sledoch jednotlivých prác na projekte. Obvykle sa začína definovaním jednotlivých 

činností realizácie pomocou WBS, pokračuje sa definovaním logických väzieb až 
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k definovaniu ich poradia. Vzniká harmonogram, ktorý by mal obsahovať informácie 

potrebné pre riadenie projektu. Medzi ne patria: 

• míľniky a dôležité termíny projektu, 

• časové sledy hierarchickej štruktúry prác a úloh, 

• údaje o predpokladanej dĺžke jednotlivých častí projektu, 

• väzby a časové súslednosti úsekov projektu (5). 

Výsledkom procesu radenia činností a grafickým zobrazením závislosti medzi 

činnosťami je sieťový graf. Sieťový graf je grafické zobrazenie spájajúce navzájom 

projektové činnosti a udalosti s cieľom zobraziť ich vzájomné závislosti (10). Každá 

činnosť má väzby na predchádzajúce, súčasné (paralelné) a následné procesy či udalosti 

(4). Sieťové grafy musia byť súvislé, orientované, jednoduché, acyklické (bez cyklov, 

slučiek), konečné, ohodnotené (na základe času, nákladov či zdrojov). Musia mať jeden 

začiatok a koniec, pričom nesmú obsahovať násobné hrany (7). Podľa spôsobu 

znázornenia činností rozlišujeme: 

• Uzlovo definovaný sieťový graf - pre znázornenie činností používa ohodnotené 

uzly a hrany predstavujú závislosti medzi činnosťami. V súčasnosti najrozšírenejší 

typ využívaný najmä u softwarových produktov (napr. PDM diagramy). 

• Hranovo definovaný sieťový graf – na zobrazenie činností využíva ohodnotené 

orientované hrany, uzly predstavujú činnosti (napr. metódy CPM, PERT) (1). 

3.5.1 Ganttove diagramy 

Technika diagramov, ktoré veľmi jednoducho a prehľadne zobrazujú sled úloh, 

ich začiatky, konce a časovú súslednosť. Jednotlivé práce sú spravidla organizované 

zhora nadol, zatiaľ čo časová os je umiestnená horizontálne. V súčasnosti je to 

najčastejší spôsob zobrazovania časových harmonogramov najmä z tých dôvodov, že sú 

ľahko pochopiteľné a realizovateľné i bez špeciálneho softwarového vybavenia. Vo 

svojej pôvodnej podobe majú však aj nevýhody: 

• nezobrazujú závislosť medzi úlohami, 

• zmena v dĺžke určitej činnosti sa nepremietne do ostatných častí harmonogramu.  

V softwarových produktoch boli Ganttove diagramy zdokonalené o možnosti 

všetkých typov väzieb aj s prekrytiami, pauzami, znázornením kritickej cesty či 
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nástrojom pre porovnanie odchýlok skutočného stavu projektu oproti plánu (angl. 

baseline) (5). 

3.5.2 Diagramy míľnikov 

Míľniky  sú časové údaje, ktoré sa viažu k určitej udalosti a slúžia ku kontrole 

realizácie danej etapy projektu. Majú byť jednoznačné, kontrolovateľné a zrozumiteľné 

pre každú zainteresovanú stranu (15). Míľniky signalizujú možnosť pokračovania 

projektu alebo nutnosť úpravy časového plánu či rozpočtu. Každý projekt má 

minimálne dva míľniky, a to začiatok a koniec projektu (4). Diagramy míľnikov sú 

v svojom základe jednoduchšie než Ganttove diagramy. Oproti nim však majú ďalšiu 

nevýhodu, že nezobrazujú úlohy a ich trvanie. Najčastejšie sa využívajú v tabuľkovej 

forme ako prehľadný zoznam základných bodov projektu, ktorý je určený najmä pre 

užívateľov nezainteresovaných priamo do projektu (5). 

3.5.3 Metóda kritickej cesty CPM / PERT 

Metóda kritickej cesty (angl. Critical Path Method, CPM) je metódou založenou 

na vyhľadávaní a analýze kritickej cesty projektu. Je deterministická, pretože doby 

trvania všetkých činností sú pevne dané a neuvažuje sa o ich zmene (7). Kritická cesta 

označuje najdlhší súvislý sled úloh projektu (najkratšiu možnú dobu realizácie projektu) 

bez časových rezerv (4). Metóda hodnotenia a kontroly projektu PERT (angl. Project 

Evaluation and Review Technique, PERT) je obdobou metódy CPM, kedy však časové 

odhady jednotlivých úsekov projektu vychádzajú z kombinácie optimistických, bežných 

a pesimistických variant či ďalších štatistických výpočtov a predikcií. Obe metódy si sú 

podobné, pretože: 

• obsahujú veľké množstvo údajov k vhodnej reprezentácii 

• umožňujú hľadať alternatívy, určovať pravdepodobnosti 

• majú definovanú kritickú cestu, ktorej treba upriamiť najväčšiu pozornosť 

 

Nevýhodou metód je ich zložitosť a neprehľadnosť pre nezainteresované osoby. 

Základným rozdielom medzi metódou PERT a CPM je, že pri metóde PERT sa uvažuje 

o optimistickej, pesimistickej a pravdepodobnej variante, využíva pravdepodobnosť 



28 

a umožňuje kalkuláciu rizík. PERT sa využíva najmä pre vývojové projekty, kde sa 

náročne odhadujú dĺžky trvania, pre jednoduchšie projekty sa využíva metóda CPM (5). 

 

Obrázok 3.2: Sieťový graf metódy PERT 
(Zdroj: vlastný pre predmet Ipmp) 

 

Pri zisťovaní časového rozvrhu je nutné u jednotlivých činností vypočítať: 

• Termíny - najskôr možný začiatok, najskôr možný koniec, najneskôr prípustný 

začiatok a najneskôr prípustný koniec. 

• Celková rezerva - časový úsek, o ktorý môžu byť jednotlivé činnosti oneskorené 

bez toho, aby sa predĺžila kritická cesta. Činnosti s nulovou rezervou sú kritické. 

• Voľná rezerva – časové obdobie, o ktoré sa môžu jednotlivé činnosti oneskoriť 

bez toho, aby sa oneskoril najskôr možný začiatok a koniec.  

• Kritická cesta – ako už bolo spomenuté vyššie, jedná sa o najdlhšiu cestu v grafe 

od počiatočného ku koncovému uzlu, ktorá udáva najkratšiu možnú realizáciu 

projektu bez časových rezerv. Akákoľvek zmena na kritickej ceste má za následok 

zmenu dobu trvania projektu (1). 

3.5.4 PDM diagramy 

Metóda sieťových diagramov s rozšírenými možnosťami väzieb (angl. 

Precedence Diagram Method, PDM) rozšírila prostredie pre tvorbu zložitých štruktúr 

diagramov o možnosť optimalizácie pri zmenách. Metóda v sebe zahŕňa možnosti 
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predchádzajúcich metód a rozširuje koncept väzieb medzi aktivitami doplnením 

pôvodnej varianty, tzv. koniec-začiatok (angl. Finish-to-Start), kedy musí 

predchádzajúca činnosť skončiť, aby nasledujúce mohli začať, o väzby: 

• začiatok–začiatok (angl. Start-to-Start)  

• začiatok–koniec (angl. Start-to-Finish)  

• koniec–koniec (angl. Finish-to-Finish)  

Ďalším novým prvkom sú prekrytia a pauzy, posuny činností na časovej ose (5). 

3.6 Plánovanie zdrojov v projekte 

Cieľom plánovania zdrojov v projekte je stanoviť, aké pracovné sily, materiály, 

energie, stroje či zariadenia sú potrebné k  prevedeniu činnosti a či budú v priebehu 

projektu voľne k dispozícii. Kapacitné plánovanie projektu sa zaoberá procesmi 

potrebnými k realizácii projektu z hľadiska prostriedkov prostredníctvom analýzy 

potrieb (1). Za zdroj je možné okrem ľudí považovať aj ich schopnosti (napr. písanie na 

stroji, programovanie), materiálne veci (napr. doba užívania počítača, využitie 

automobilu) alebo peniaze. Problémy, ktoré sa môžu pri alokácii zdrojov vyskytnúť: 

• Nadbytočné zdroje sú plytvaním peňazí a ľudskými schopnosťami, preto sú 

často preťažované. 

• Kapacita zdrojov je obmedzená, niekoľko projektov si môže nárokovať určité 

zdroje v rovnaký čas, čo často vedie ku konfliktu. 

• Časový plán projektu, ktorý vyžaduje použitie už obsadených zdrojov, je 

nereálny. 

• Projekty s nižšou prioritou sú zanedbávané aj z pohľadu prideľovania zdrojov 

a preto sú často oneskorené (4). 

Proces plánovania zdrojov v projekte v sebe zahŕňa určenie potrebných zdrojov 

v projekte a nárokov na ne, kedy sa za podklad pre rozhodovanie pokladá štruktúra 

projektu, zoznam činností, časový plán projektu a vedomosť o zdrojoch, ktoré sú 

k dispozícii a za akých podmienok. Druhá časť procesu obsahuje zostavenie a analýzu 

rozvrhu zdrojov v projekte, pretože výstupom tejto časti plánovania je rozvrh zdrojov na 

základe časového plánu v projekte, jemu zodpovedajúce nároky jednotlivých častí i 

nároky celého projektu na zdroje (1). 
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3.6.1 RACI matica zodpovednosti 

Každý projekt je popísaný organizačnou štruktúrou, ktorá vychádza z WBS. 

Vhodným nástrojom pre manažéra k obsadzovaniu projektových rolí je matica 

zodpovednosti. Predstavuje jasné a konkrétne vymedzenie kompetencií jednotlivých 

členov projektového tímu vo vzťahu k všetkým prvkom WBS, pričom priraďuje: 

• kvalifika čné požiadavky, ktoré sú podkladom pre profesionalitu tímu, 

• zodpovednosť na základe kvalifikácie, pričom vytvára prehľadné komunikačné 

prostredie v projekte (5). 

Jednou z najčastejšie používaných metód je RACI matica zodpovednosti, ktorá 

sa zostavuje vo forme tabuľky obsahujúcej maticu aktivít a rolí majúcich k danej 

aktivite predom definovaný vzťah. Tento vzťah je zložený zo začiatočných písmen 

tvoriaci anglický názov matice: 

• R (angl. Responsible) - fyzická zodpovednosť za vykonanie danej aktivity 

• A (angl. Accountable) - zodpovednosť role za vykonanie danej aktivity  

• C (angl. Consulted) - konzultácia alebo spolupráca k úlohe bez zodpovednosti  

• I  (angl. Informed) – informovanosť role o priebehu, rozhodnutiach výsledku či 

výstupu danej aktivity (17) 

3.7 Plánovanie nákladov na projekt 

Riadenie nákladov i samotné finančné riadenie projektu v sebe obsahuje všetky 

činnosti, ktoré sú potrebné k plánovaniu, monitorovaniu ako aj kontrolovaniu nákladov 

v priebehu životného cyklu projektu. Cena projektu, pokiaľ nie je vytvorená na základe 

analógií s projektmi, ktoré prebehli v minulosti, vychádza z predbežného rozpočtu 

projektu (1). Ten je jednou z najdôležitejších charakteristík projektu a základným 

podkladom pre koordináciu čiastočných dodávok, ktoré sú súčasťou projektu (5). 

3.7.1 Rozpočet a náklady projektu 

Zostavovanie rozpočtu a sledovanie jeho čerpania je často najslabšou časťou 

projektového managementu. Jedným z dôvodov je fakt, že častokrát predstavuje menší 

problém prečerpanie prostriedkov, ako oneskorenie projektu (8). Rozpočet projektu  je 

časovo rozčlenený plán obvykle reprezentovaný peňažnými alebo pracovnými 
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jednotkami. Je nutným podkladom pre koordináciu všetkých činností a subdodávok 

projektu, ako aj pre kontrolu postupu projektu vzhľadom k jeho plánu. Projekt v rámci 

životného cyklu čerpá náklady po celú dobu svojho trvania, výsledná cena je súčtom: 

• priamych nákladov - tie je možno priamo priradiť k účtovnému vyjadreniu 

projektu (mzdy, náklady externistov, materiálu, prenájom či kúpa technológií, 

cestovné, licencie, poplatky, subdodávky, poistenie, externé služby a pod.) 

• nepriamych nákladov -  do projektu sa premietnu na základe percentuálnych 

koeficientov určených ekonomickým manažérom projektu (osobné náklady, krytie 

dovoleniek, marketing, náklady na prevádzku budovy, dane, odvody a pod.) 

• ostatných nákladov - nie sú zahrnuté v žiadnej z predchádzajúcich kategórií a ich 

výška je určená na základe špecifických analýz (rezervy projektu riziká a 

nepredvídateľné udalosti, vyplácané bonusy, provízie a pod.) (5) 

3.7.2 Metódy stanovenia nákladov 

Na základe vstupných informácií pre odhad nákladov (podnikové procesné zdroje, 

plán projektu, harmonogram, WBS, plán obsadenia jednotlivých projektových rolí, 

údaje z okolia podniku, zoznam rizík, ...) môžeme previesť vlastný odhad. Pre jeho 

zostavenie sú najčastejšie používané techniky (1): 

1. Analogické odhadovanie (tzv. odhad zhora nadol) 

Odhad sa prevádza na základe informácií z minulých projektov, ktoré sa aplikujú 

na súčasný stav; najčastejšie sa používa v počiatočných odhadoch projektu, nie je 

časovo náročný, ale je najmenej presný. 

2. Expertné odhady 

Náklady odhaduje manažér projektu alebo členovia jeho tímu s využitím 

vedomostí z problematiky; metóda sa využíva hlavne v časovo alebo nákladovo 

náročných situáciách. 

3. Odhady podľa sadzieb jednotlivých zdrojov 

Odhadca musí poznať sadzby za jednotlivé nákladové druhy, pričom výsledný 

odhad je zostavený násobkom jednotiek daných zdrojov a ich sadzieb; metóda je 

presnejšia než predchádzajúce, ale závislá na kvalite dostupných informácií. 
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4. Odhady zhora nadol 

Odhad sa vytvára na základe hierarchickej štruktúry prác, pokračuje sa po najväčší 

možný detail konkrétneho projektu, výsledkom je súčet nákladov za celý projekt; 

metóda je opäť presnejšia než predchádzajúce, ale aj výrazne časovo náročnejšia, 

využíva sa najmä v koncových fázach projektu. 

5. Parametrické modelovanie 

Odhad využíva matematický štatistický model založený na známych premenných, 

ktoré sa líšia podľa typu prevádzanej práce; rozoznávame 2 druhy – regresnú 

analýzu a krivku osvojenia znalostí; metódy sú presnejšie než vyššie spomínané, 

ale je potrebné mať k dispozícii dostatočné množstvo overených štatistických dát. 

6. Software pre podporu riadenia projektov 

Vytvorenie odhadu pomocou softwarových nástrojov, tabuľkových procesorov, 

štatistických či simulačných programov. 

7. Analýza ponúk dodávateľov 

Odhad vychádza z porovnania cien ponúk potencionálnych dodávateľov. 

8. Ostatné odhady – napr. analýza rezerv a nákladov na kvalitu 

Doplnkové odhady pre krytie problematicky predvídateľných výdajov a ich 

nákladov, ako aj nákladov na kvalitu (5). 

3.8 Riadenie rizík v projekte 

Riziko je neurčitý jav alebo podmienka, pri ktorej existuje možnosť pozitívnej 

alebo negatívnej odchýlky od predpokladaného stavu či vývoja. Nemalo by byť 

redukované len na samostatnú pravdepodobnosť, pretože v sebe zahŕňa ako samotnú 

pravdepodobnosť, tak aj rozsah danej udalosti (9). Proces riadenia rizík je podľa 

Svozilovej sled aktivít, v ktorých sú prostredníctvom preventívnych alebo korekčných 

zásahov odstraňované vplyvy a udalosti, ktoré by mohli ohroziť vedenie plánovaných 

procesov alebo by mohli viesť k iným nechceným výsledkom. Riadenie rizík je preto 

procesom, ktorý trvá po celú dobu riešenia projektu (5). 

3.8.1 Analýza rizík v projekte 

Analýza rizík je prvotným procesom znižovania rizík, je to proces definovania 

hrozieb, pravdepodobnosti ich uskutočnenia a dopadu na aktíva. Obsahuje stanovenie 
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rizík a ich závažnosti, ktoré je potrebné previesť pred začiatkom realizácie projektu, aby 

boli definované riziká pre čo najširšie spektrum činností (9). Analýza spravila obsahuje: 

1. Identifikáciu rizík projektu – je potrebné identifikovať najvýznamnejšie hrozby 

a nebezpečenstvá projektu, ktoré môžu významne ovplyvniť jeho úspech. 

Najčastejšie sa využíva metóda brainstormingu projektového tímu, významne sa 

dajú využiť skúsenosti a odhalené riziká z minulých projektov. 

2. Ohodnotenie (kvantifikácia) rizík projektu  – cieľom tejto fázy je určenie 

pravdepodobnosti výskytu určitého nebezpečenstva a odhadnutie výšky 

očakávaných škôd a dopadov na projekt. Využívajú sa techniky expertných 

odhadov alebo tabuliek udávajúcich presné pravdepodobnosti daných javov. 

Posúdenie rizík je možné previesť dvoma spôsobmi: 

• kvantitatívne – pravdepodobnosť je určená priamymi číselnými hodnotami 

• kvalitatívne –slovným popisom alebo určitou bodovacou stupnicou 

3. Odozvy na zistené riziká – nájdenie vhodných reakcií na zistené riziká. Cieľom 

tejto fázy je znížiť celkovú hodnotu všetkých rizík na takú úroveň, aby bol projekt 

úspešne realizovateľný (1). Doporučené metódy pre všeobecné riešenie problému 

rizika v spoločnosti sú zobrazené v Tabuľka 3.2. Okrem týchto metód môžeme 

predchádzať dopadom rôznych rizík diverzifikáciou, presunom rizika na iné 

podnikateľské subjekty, vyhýbaním sa riziku, vytváraním rezerv či ďalšími. Každý 

z týchto nástrojov by však mal byť použitý v situácii, kedy je najvýhodnejším či 

najmenej nákladným spôsobom dosiahnutia cieľa v podobe eliminácie rizika (9). 

 

Tabuľka 3.2: Doporučené metódy pre riešenie rizika vo firme 
(Zdroj: vlastné spracovanie (9)) 

Dopad / Riziko Vysoká pravdepodobnosť 
Nízka 

pravdepodobnosť 

Vysoká tvrdosť Vyhnutie sa riziku, redukcia Poistenie 

Nízka tvrdosť Retencia (zadržanie) Retencia 
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3.8.2 Sledovanie rizík 

Po prevedení analýzy rizík sa bežne pokračuje v implementácii projektu. Je však 

potrebné všetky riziká neustále sledovať, pretože môže dôjsť k viacerým situáciám: 

• môžu sa zmeniť podmienky, ktoré ovplyvnia pravdepodobnosť či dopad daného 

rizika – je nutné prepočítať hodnotu rizika či prehodnotiť opatrenia 

• vnikne nová významná hrozba, ktorú je potrebné kvantifikovať 

• naopak riziko môže pominúť a v tom prípade sa vyradí zo sledovania 

• dôjde k situácii, kedy opatrenie stráca účinnosť a je nutné ho nahradiť novým 

• zistí sa, že je nutná úprava plánu a tým dôjde k zmenám vo viacerých rizikách 

• nastane situácia, ktorá vyžaduje aktivovať pripravené opatrenie (1) 

3.8.3 Metóda RIPRAN 

Metóda RIPRAN (angl. Risk Project Analysis) predstavuje empirickú metódu pre 

analýzu rizík projektov. Dôsledne vychádza s procesného poňatia analýzy rizika podľa 

normy ISO 10 006. Pozostáva zo štyroch základných krokov (18): 

1. Krok 1: Identifikácia rizík 

V prvom kroku projektový tím prevádza identifikáciu najvýznamnejších rizík a 

nebezpečenstiev projektu zostavením zoznamu, či ideálne tabuľky popisujúcich 

hrozbu a scenár. Pod pojmom hrozba sa rozumie konkrétny prejav nebezpečenstva 

(napr. technický problém v elektroinštalácii novostavby). Scenárom sa rozumie 

dej, ktorý nastane v dôsledku výskytu hrozby (dôjde k požiaru rozostavanej 

drevenej stavby). Základom je uvedomiť si, že hrozba je príčinou scenára. 

2. Krok 2: Kvantifikácia rizík projektu 

V druhom kroku sa kvantifikuje riziko. Tabuľka, ktorá je zostavená v prvom 

kroku, sa rozšíri o pravdepodobnosť výskytu scenára, hodnotu dopadu scenára na 

projekt ako aj o výsledná hodnota rizika. Tá sa vypočíta nasledovne: 

Hodnota rizika = pravdepodobnosť scenára  *  hodnota dopadu 

Metóda umožňuje číselnú, tak aj verbálnu kvantifikáciu, ktorá využíva slovné 

ohodnotenie. Pri verbálnom hodnotení sa využívajú slovné hodnotenia ako 

napríklad: nízka, stredná, vysoká pravdepodobnosť či hodnota dopadu na projekt. 
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Pre toto hodnotenie sa musí predom vytvoriť pomocná tabuľka obsahujúca 

dohodnuté pravidlá, podľa ktorých sa následne určí hodnota rizík. 

3. Krok 3: Reakcia na riziká projektu  

V treťom kroku sa zostavujú opatrenia, ktoré majú znížiť hodnotu rizika na 

akceptovateľnú úroveň pre realizáciu projektu. Pri jednotlivých rizikách sa 

navrhnú opatrenia, očakávané náklady opatrení, termíny a zodpovedné osoby. Do 

tabuľky pribudne nová hodnota zníženého rizika. 

4. Krok 4: Celkové posúdenie rizík projektu  

V poslednom kroku analýzy sa posudzuje celková hodnota rizík. Na základe 

všetkých analyzovaných rizík sa posúdi, či nie je projekt príliš riskantný a či je 

možné v ňom pokračovať bez zvláštnych opatrení. 

Je evidentné, že metóda RIPRAN vyžaduje pracovať s podrobným rozborom 

hrozieb, scenárov, hodnôt pravdepodobností a hodnôt dopadov. Preto je táto metóda 

zložitejšia, náročnejšia a vyžaduje určité poznatky a skúsenosti z minulých projektov. 

Prináša však pre projekt presnejšie výsledky analýzy rizík než iné metódy. Druhotne 

tiež podporuje projektový tím v nájdení optimálnych opatrení k zníženiu rizika, ktoré 

následne zväčšujú pravdepodobnosť úspešného dokončenia projektu (1).  

3.9 Riadenie kvality projektu 

Pre riadenie kvality projektu využívame plán, v ktorom sú popísané postupy, 

procedúry a požadované limity merania kvality podľa požiadaviek špecifikovaných 

v predmete projektu. Plán riadenia rizík obsahuje: 

• politiku budovania kvality v priebehu projektu, 

• operačné definície a metriky pre kontrolné procesy riadenia kvality, 

• zoznamy a tabuľky, ktoré sú metodickou pomôckou pre špecifické kontroly (5). 

3.10 Ukončenie a vyhodnotenie projektu 

Proces uzatvorenia projektu je vyvrcholením celého projektového snaženia, 

ukončený projekt sa stáva ďalším stavebným kameňom know-how spoločnosti. 

Ukončenie projektu je dôležitým krokom z pohľadu vlastného rozvoja projektového 

managementu , účelom tohto procesu je: 
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• ukončenie všetkých bežiacich procesov projektového managementu, 

• predanie všetkých výstupov projektu a oficiálne uzatvorenie vzťahov medzi 

dodávateľom a zákazníkom v rámci daného kontraktu, 

• uvoľnenie členov projektového tímu a prevedenie osobného hodnotenia ich 

výkonu v rámci projektu, 

• ukončenie všetkých účtovných agend, 

• administratívne uzatvorenie projektu, 

• ukončenie používania všetkých materiálnych a finančných zdrojov projektu, 

• vypracovanie hodnotiacich dokumentov a záverečných analýz, 

• archivácia dokumentov projektu (1). 

Záverečná analýza by mala obsahovať poučenie sa z realizácie projektu 

v podobe zoznamu hlavných faktov, rozborov a komentárov z pohľadu: 

• hodnotenia naplnenia cieľov projektu, 

• porovnania plánovaných a skutočných hodnôt všetkých merateľných výsledkov, 

• rekapitulácie zmien predmetu projektu, 

• naplnenia plánu kvality, 

• špeciálnych podmienok či rizík projektu, 

• efektivity procedúr projektového managementu (5). 

Ukončenie projektu jednoznačne neznamená ukončenie všetkých aktivít 

súvisiacich s projektom. Po ukončení by mala vždy nasledovať fáza vyhodnotenia 

(poprojektová fáza), pričom samotný produkt projektu prechádza do fázy prevádzky. 

Často je nutné si naďalej plniť záväzky dodávateľa v podobe záruky a servisu, ktoré 

však už nie sú súčasťou projektu. Je nutné pamätať na to, že presné určenie okamihu 

ukončenia i zahájenia projektu je základným predpokladom pre vyhodnotenie 

úspešnosti projektu (1). 
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3.11 Zákon o verejných zákazkách  

Na záver tejto kapitoly je nutné spomenúť tiež Zákon o verejných zákazkách, č. 

137/2006 Zb., ktorý jedným z ťažiskových dôvodov vývoja produktu XEN pre 

spoločnosť QCM, s.r.o. Zákon o verejných zákazkách (ZVZ) je hlavným zákonom, 

ktorým sa od roku 2006 riadi procesy verejného obstarávania v Českej republike. Za 

dobu svojej platnosti bol niekoľkokrát novelizovaný, najvýraznejšia novela prebehla v 

roku 2012, pričom najnovšia vstúpila do platnosti od 1.1.2014. 

Hlavným cieľom ZVZ a jeho noviel je nastaviť pravidlá pre realizáciu nákupov 

v štátnej správe a samospráve. Druhotným cieľom je zvýšenie transparentnosti a úspora 

nákladov v štátnej správe. Predovšetkým elektronické nástroje umožňujú vo zvýšenej 

miere podporiť efektívnosť a transparentnosť procesov. Zákon vo svojej podstate 

opisuje všeobecné postupy, podmienky, výnimky či lehoty na zadávanie verejných 

zákaziek. Samotné verejné obstarávanie rozdeľuje do niekoľkých skupín podľa rôznych 

kritérií. Základné rozdelenie je na služby, dodávky a stavebné práce, následne podľa 

predpokladanej hodnoty rozdeľuje zákazky na nadlimitné, podlimitné a zákazky malého 

rozsahu. V neposlednej rade člení verejné obstarávania podľa spôsobu zadávania na 

priame zadanie, súťaž o návrh, zjednodušené podlimitné riadenie, verejnú súťaž, 

rokovacie konanie bez zverejnenia, minitender a uzavretú výzvu. 

Výraznou zmenou v zákone je od 1.4.2012 povinnosť pre každého verejného 

obstarávateľa uverejňovať svoje obstarávania na certifikovanom profile zadávateľa, 

ktorý musí byť zaregistrovaný vo vestníku verejného obstarávania. Postupne pribúdajú 

ďalšie povinnosti na základe vykonávacích predpisov a vyhlášok. V súčasnej dobe má 

obstarávateľ povinnosť na svojom profile zverejniť nielen samotnú informáciu o 

verejnej zákazke, ale vo vyhláške č.133/2012 Zb. existuje presný opis požiadaviek, 

ktoré a kedy musí zadávateľ na svojom profile zverejňovať. Medzi tie najpodstatnejšie 

patrí odôvodnenie obstarávania, všetky dokumenty patriace do kategórie súťažných 

podkladov vrátane dodatočných informácií, kvalifikačné dokumentácie či uzavretá 

zmluva vrátane všetkých dodatkov a výške skutočne uhradenej ceny za plnenie verejnej 

zákazky. Uvedené dokumenty sú povinné. Zadávateľ môže následne priložiť ďalšie 

dokumenty, ako je napríklad rozhodnutie o vylúčení uchádzača či oznámenia o výbere 

najvhodnejšej ponuky pri zjednodušenom podlimitnom riadení.  
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Závažná chyba, ktorú prevádza veľké percento verejných obstarávateľov, je, že 

pre zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní nepoužívajú certifikovaný profil 

zadávateľa, ale iba svoje webové stránky. Na prvý pohľad často nie je možné nájsť 

rozdiel. Základnú funkčnosť môže mať certifikovaný aj necertifikovaný profil 

zadávateľa rovnakú. Rozdiel je však v tom, že zákon o verejných zákazkách presne 

definuje tzv. certifikovaný elektronický nástroj. Nezávislá certifikačná autorita musí 

najskôr  prípadný elektronický nástroj certifikovať a až následne ho môže používať ako 

plnohodnotný profil zadávateľa (19). 

Elektronickým nástrojom je programové vybavenie, prípadne jeho súčasti, ktoré 

sú spojené so sieťou alebo službou elektronických komunikácií a umožňujú 

prostredníctvom tejto siete alebo služby vykonávanie úkonov v elektronickej podobe 

podľa novely zákona o verejných zákazkách z roku 2010 vrátane spracovania 

zahŕňajúceho digitálny kompresiu a uchovávanie dát (§ 149 ods.2 ZVZ po novele). 

Profil zadávateľa je elektronický nástroj v zmysle ZVZ. 

Aktuálne od 1.1.2014 vyšla v platnosť novela Zákona o verejných zákazkách č. 

341/2013 Zb., ktorá má za cieľ predovšetkým nájdenie určitej rovnováhy medzi 

administratívnou náročnosťou verejných zákaziek a hľadiskom funkčnosti. Jednou z 

najvýznamnejších zmien v novele je zvýšenie súčasných limitov verejných zákaziek pre 

povinný postup na úroveň, ktorá bola pred 1.4.2012. V prípade verejných obstarávaní 

na stavebné práce boli predmetné limity zvýšené na 6 000 000,- Kč a v prípade dodávok 

a služieb na 2 000 000,- Kč. 

Ďalšia významná zmena, ktorá znamená vplyv predovšetkým na procesné 

nástroje, je možnosť pokračovať v opakovanom postupe verejného obstarávania aj v 

prípade, že bola hodnotená len jedna ponuka. Novela tiež ruší inštitút osoby so 

zvláštnou spôsobilosťou, upravuje dodatočné preukazovanie kvalifikácie či ruší 

povinnosť uverejňovať predbežné oznámenia u opakovaných zadávacích konaní (23). 
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4 Analýza súčasnej situácie 

Analýza aktuálneho stavu je spracovaná pre spoločnosť QCM, s.r.o. Komplexne 

skúma všetky podstatné faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spoločnosti. Počnúc 

všeobecným a odborným skúmaním okolia spoločnosti, vrátane interných faktorov, až 

po analýzu rizík. Zhrnutie uvedených analýz je prevedené v SWOT analýze. 

4.1 Analýza faktorov všeobecného okolia – SLEPT analýza 

SLEPT analýza je veľmi dôležitým nástrojom používaným pre spoznanie 

okolitého ekonomického sveta, ktorý viac či menej ovplyvňuje každú firmu na trhu. 

Skúma sociálne faktory pôsobiace na spoločnosť z hľadiska makroekonómie, 

demografie, kultúry a dostupnosti pracovnej sily. Zaoberá sa tiež legislatívnymi, 

ekonomickými a technologickými faktormi v oblasti.  

4.1.1 S - sociálne faktory 

V súčasnej dobe ešte doznieva ekonomická kríza, preto mnoho firiem zvažuje, 

ako nakladať so svojimi financiami. Vhodne investované peniaze do webových 

a mobilných aplikácií, môžu priniesť firme nových zákazníkov. Je možné preto 

očakávať, že počet zákazníkov z verejného, ale ani zo štátneho sektora nebude mať 

klesajúcu tendenciu. 

I keď má spoločnosť sídlo v Brne s pobočkami v Olomouci a Jihlave, prevažnú 

časť klientely tvoria zákazníci v Prahe. Väčšina rokovaní s klientmi prebieha priamo u 

zákazníka, ale je možné využiť aj reprezentatívne priestory v sídle firmy. Do Prahy, kde 

je veľká koncentrácia klientov, sa spoločnosť zatiaľ neplánuje sťahovať, a to z dôvodu 

vysokých personálnych i prevádzkových nákladov. Taktiež je v Prahe dlhodobo veľmi 

vysoké riziko fluktuácie zamestnancov z dôvodu vysokej ponuky práce. Brno sa tak javí 

ako veľmi výhodná lokalita. Je tu kvalitná produkcia absolventov vysokých škôl a 

súčasne nie sú vysoké náklady na mzdy. Okrem toho je Brno geograficky veľmi dobre 

situované, vďaka čomu je ľahko prístupná Praha, Hradec Králové, Olomouc, Zlín či 

Bratislava na Slovensku.  
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4.1.2 L - legislatívne faktory 

Každý podnikateľský subjekt v Českej republike sa musí riadiť legislatívnym 

systémom krajiny. Tieto právne predpisy musia dodržovať aj dcérske spoločnosti 

nadnárodných firiem sídliacich na území Českej republiky. V tomto prípade musí 

spoločnosť dodržiavať najmä: 

• Zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník 

• Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník 

• Zákon č. 262/2006 Zb., zákonník práce 

• Zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa 

• Zákon č. 589/1992 Zb., o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevku na 

štátnu politiku zamestnanosti 

• Zákon č. 592/1992 Zb., o poistnom na všeobecné zdravotné poistenie 

• Zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty 

• Zákon č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmu 

Spoločnosť QCM, s.r.o. je na aktuálnej českej legislatíve extrémne závislá tiež 

z dôvodu širokého portfólia produktov pre elektronizáciu verejných zákaziek, ktoré 

vyvíja. Akákoľvek zmena Zákona č. 137/2006 Zb. o verejných zákazkách, ktorým sa 

verejné obstarávanie riadi, má za následok zmenu aplikácií, ktoré firma vyvíja. Za dobu 

pôsobenia spoločnosti došlo k niekoľkým závratným legislatívnym zmenám, ktoré 

znamenali podstatné zmeny v prostredí produktov spoločnosti. Na druhú stranu 

legislatíva môže tiež pomôcť tomuto odvetviu vďaka nariadeniu, ktoré prikáže 

verejným obstarávateľom využívanie elektronického nástroja. V neposlednom rade aj 

vnímanie korupcie v Českej republike môže ovplyvniť preferencie obstarávateľa pre 

kúpu elektronického nástroja. Vďaka novému budú všetky zákazky transparentne 

sprocesované a bude možné spätne dohľadať všetky prevedené úkony s danou 

zákazkou. 

Medzi ďalšie dôležité dokumenty je potrebné zaradiť interné predpisy 

spoločnosti, ktorými sa musia riadiť zamestnanci spoločnosti. V nich sú okrem iného 

riešené podmienky pre nakladanie s citlivými údajmi o klientoch, spoločnosti samotnej, 

pravidlá pre používanie služobných áut či pracovných prostriedkov, pracovný poriadok, 

či samotná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
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4.1.3 E - ekonomické faktory 

V oblasti verejného obstarávania existuje veľmi dôležitý paradox. V dobe, kedy je 

potrebné dbať na ekonomiku a celkovo šetriť, sa zvyšuje objem predaných licencií 

nástroja pre administráciu verejného obstarávania. Vysvetlenie je jednoduché. V čase 

ekonomického rastu nie je zo strany štátu a verejného sektora taký silný tlak na 

hľadanie úspor. Naopak v období ekonomického poklesu je tlak enormný, a preto sú 

elektronické nástroje všeobecne i s využitím elektronických aukcií vhodným nástrojom 

na dosiahnutie nemalej úspory. Zákazníci však dávajú omnoho väčší dôraz na cenu 

aplikácie, než tomu bolo pred ekonomickou recesiou. 

4.1.4 P - politické faktory 

Politická nestabilita Českej republiky súčasnosti neprispieva k rozvoju 

podnikania. Zahraničné firmy a investori sa boja vstupovať na český trh. V súčasnej 

dobe politická situácia nemá zásadný vplyv na poskytovanie služieb skúmanej 

spoločnosti. Avšak o tom, do akej miery bude verejné obstarávanie sprocesované 

elektronickou formou a akú úlohu pri tom budú hrať elektronické nástroje, primárne 

rozhodujú politici. Pri schvaľovaní zákonov, ktorými sa riadi verejné obstarávanie, 

všeobecne panuje snaha o transparentnosť nákupov, ako aj o centralizáciu verejných 

nákupov, aby bolo možné dosiahnuť čo najväčšie úspory. 

4.1.5 T - technologické faktory 

Spoločnosť QCM, s.r.o. prispieva rozvoju technológií na trhu elektronizácie 

verejných zákaziek, pretože vyvíja vlastné nástroje, ktoré sú neustále aktualizované 

vzhľadom na rastúce požiadavky ako zo strany zákazníkov, tak zo strany štátu. Ten 

všeobecne elektronizáciu a centralizáciu verejného obstarávania podporuje. Je potrebné 

neustále držať krok v trendoch v oblasti webových aplikácií, aby sa zákazníkom s 

aplikáciou pohodlne pracovalo a ponúkala funkcionality, ktoré užívatelia ocenia a budú 

dôvodom pre jej kúpu. V opačnom prípade hrozí riziko, že sa zákazníci rozhodnú pre 

lepšie konkurenčné riešenia.  
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4.2 Analýza faktorov odborového okolia – Porterov model 

Porterov model  piatich konkurenčných síl nám slúži k poznaniu miery  

a intenzity odvetvovej konkurencie. Jej schému môžeme vidieť na obrázku Obrázok 4.1 

nižšie. Model je nazvaný podľa amerického ekonóma Michaela Portera, ktorý ako prvý 

prišiel s predpokladom, že potenciál konečnej ziskovosti v odvetví je závisí práve na 

súhrnom pôsobení konkurencie v analyzovanom odvetví. Rozoberá päť kľúčových 

vplyvov, ktoré konkurencieschopnosť firmy priamo alebo nepriamo ovplyvňujú (12). 

 

Obrázok 4.1: Porterov model  
(Zdroj: vlastné spracovanie (12)) 

 

4.2.1 Riziko vstupu potenciálnej konkurencie 

Spoločnosť QCM, s.r.o. sa zameriava na vývoj a predaj veľmi špecifických 

webových aplikácií s vysokou pridanou hodnotou, kedy okrem iného nákup týchto a im 

podobných aplikácií môže nariaďovať zákon. Riziko vstupu nových konkurentov na trh 

s elektronickými nástrojmi pre administráciu verejných zákaziek je priamo ovplyvnené 

tým, ako prísne pravidlá určí legislatíva pre možnosť predaja takéhoto elektronického 

nástroja. Ministerstvo pre miestny rozvoj, alebo Ministerstvo vnútra vydávajú atesty, 
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certifikáty, či koncesie pre predaj alebo prevádzku elektronických nástrojov, čo značne 

ovplyvňuje počet konkurentov na trhu s elektronickými nástrojmi. 

Bariéra vstupu nových konkurentov na trh sa zvyšuje s každou novelou, a teda 

s každým sťažením legislatívnej situácie. Od 1.1.2014 vstúpila do platnosti nová novela 

zákona č.137/2006 Zb., o verejných zákazkách, ktorá priniesla ďalšie úpravy (zvýšenie 

limitov, úpravy zákonných lehôt a iné) a tým sa môže opäť mierne zmeniť vstup nových 

konkurentov na trh s aplikáciami pre verejné obstarávanie (13). 

4.2.2 Rivalita medzi existujúcimi konkurentmi na trhu 

Trh elektronizácie verejného obstarávania je veľmi dynamicky rastúci a vyvíjajúci 

sa trh. Hlavným hýbateľom sú štátne inštitúcie, predovšetkým Ministerstvo pre miestny 

rozvoj (MMR) a Európska únia. Jedná sa o trh riadený platnou českou legislatívou, ktorá 

sa často mení, pričom ale dáva možnosti pre vývoj jednotlivých produktov. 

Konkurenčné prostredie je silné, avšak obmedzené na niekoľko málo spoločností 

dodávajúcich podobné riešenia ako spoločnosť QCM, s.r.o. Medzi súčasnými 

konkurentmi spoločnosti v oblasti elektronizácie je rivalita vysoká z niekoľkých 

dôvodov. Na trhu je konečná množina zákazníkov, ktorí si môžu kúpiť aplikáciu pre 

administráciu verejných zákaziek. Častokrát, ak už si raz daná organizácia elektronický 

nástroj zaobstará od určitého dodávateľa, je veľmi problematické presvedčiť ju ku kúpe 

iného. Navyše legislatíva jasne ukladá, aké funkcie musí daný nástroj zabezpečovať. Je 

výrazne ťažšie sa odlíšiť od konkurencie, a preto je nutnosťou ponúkať užívateľom 

rôzne aditívne služby či prepojenia na iné systémy. 

Niektoré spoločnosti na českom trhu ponúkajú riešenia pokrývajúce celý proces 

elektronizácie (napr. B2B Centrum, s.r.o., Gordion, s.r.o.), poprípade disponujú 

elektronickým trhoviskom (napr. Vortal Connecting Business CZ, s.r.o, Tender systems 

s.r.o.). Iné riešia iba časť elektronizácie, ako certifikovaný profil zadávateľa (Otidea, 

a.s., Justitia, s.r.o.)  či elektronickú aukciu (NAR marketing, s.r.o.). Spoločnosť QCM, 

s.r.o. má vo svojom portfóliu všetky vyššie uvedené produkty. Vďaka rýchlej reakcii na 

požiadavky zadávateľov a legislatívne zmeny, ako aj pomocou kvality ponúkaných 

služieb sa firme úspešne darí obstáť na poli konkurencie. 

Väčšina spoločností, ktoré od roku 2006 podnikajú v oblasti predaja 

elektronických nástrojov pre administráciu verejných zákaziek, prevádzkujú svoju 



44 

činnosť doteraz. To znamená, že toto podnikateľské prostredie je relatívne stabilné a nie 

je veľa firiem, ktoré by na tento trh vstupovalo a naopak z neho odchádzalo. 

4.2.3 Vyjednávacia sila zákazníkov 

Vyjednávacia sila zákazníkov je veľmi vysoká, pričom sú schopní znížiť cenu 

riešenia až o niekoľko desiatok percent. Existuje hneď niekoľko dôvodov prečo tomu 

tak je. Žiaľ, stále existujú zástupcovia verejných obstarávateľov, pre ktorých nie je príliš 

vhodné, aby riešili verejné obstarávanie elektronicky a vyberali transparentne 

dodávateľa. Ďalším dôvodom je podobnosť elektronických nástrojov. Keďže si klienti 

môžu vybrať ktoréhokoľvek dodávateľa, tlačia cenu smerom nadol. Primárnym 

dôvodom pri rozhodovaní zákazníka je však stále cena a komplexnosť daného systému 

vrátane doplnkových služieb.  

Tohtoročný prieskum spoločnosti Otidea, ktorý prebehol medzi viac ako 450 

úradníkmi štátnych orgánov, krajov, miest a obcí zadávajúcich verejné zákazky však 

odhalil, že sa úradníci boja sporov kvôli netransparentnosti výberových konaní. Celých 

80% zadávateľov verejných zákaziek preto stále používa ako základné hodnotiace 

kritérium najnižšiu ponúkanú cenu. Až 90% obstarávateľov zo štátnej správy a 

samosprávy je presvedčených, že prístup, kedy im nadriadené orgány prikazujú 

používať ako základné hodnotiace kritérium najnižšiu ponukovú cenu, ohrozuje kvalitu 

budúceho plnenia zákazky (14). 

4.2.4 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Spoločnosť využíva dodávateľské služby v rámci bežného kancelárskeho 

vybavenia, tzn. kancelárske potreby, tlačiarne, stolné počítače, notebooky či prenájom 

kancelárií, nákup serverov a IT infraštruktúry, poskytovanie internetu. Všetci 

dodávatelia sú preto ľahko nahraditeľní, spoločnosť si ich kvalitu služieb a ceny 

priebežne kontroluje s obdobnými firmami na trhu. Akonáhle je dodávateľ pre firmu 

finančne nevýhodný či sú s ním problémy, vyberie sa nový. Jediným výsledným 

produktom spoločnosti sú poskytované služby klientovi a dodávka softwarového 

produktu. Tie vznikajú vlastným know-how firmy.  
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4.2.5 Hrozba novej substitúcie 

Tento odbor je natoľko špecifický, že na trhu nie je veľa substitučných produktov, 

ktoré by predstavovali v súčasnosti výraznejšiu hrozbu. Hrozba substitúcie v tomto 

odvetví v podstate neexistuje, s výnimkou klasického priebehu verejných zákaziek 

papierovou formou. Jedinou hrozbou, ktorá v tejto oblasti existuje, je zmena legislatívy. 

V prípade, že štát nariadi iný spôsob verejného obstarávania ako pomocou 

elektronických nástrojov, pre dodávateľov vzniká problém, pretože majú veľmi malé 

možnosti túto situáciu ovplyvniť. Zostáva len lobing u zákonodarcov, aby zvolili 

riešenie, ktoré bude hájiť záujmy výrobcov elektronických nástrojov. Pretože potrebu 

realizácie verejného obstarávania elektronicky určuje legislatíva, nepredpokladá sa 

úplný návrat k pôvodnej papierovej podobe administrácie verejného obstarávania. 

4.3 Analýza interných faktorov – 7S 

Táto metóda analýzy nám umožní určiť kritické faktory úspechu spoločnosti 

(angl. key access factors) a teda faktory podmieňujúce úspešnú realizáciu firemnej 

stratégie. 

 

Obrázok 4.2: Analýza „7S faktorov“ firmy McKinsey 
(Zdroj: vlastné spracovanie (9)) 
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Vychádza z myšlienky prepojenia siedmich základných prístupov (filozofií) 

spoločnosti: stratégie a štruktúry, spolupracovníkov a ich schopnosti, systémov 

a postupov, štýlu riadenia a zdieľaných hodnôt firmy. Tieto faktory úspechu definujú 

rámec „7S faktorov“ firmy McKinsey (Obrázok 4.2). Využíva sa k identifikácii 

smerovania stratégie spoločnosti a k analýze dopadov možných zmien v organizácii (9). 

4.3.1 Stratégia spoločnosti 

Podniková stratégia spoločnosti na najbližšie obdobie je zameraná na produkty 

na podporu elektronizácie verejných zákaziek. Toto odvetvie je priamo previazané so 

zmenou legislatívy v oblasti verejného obstarávania podľa zákona č.137/2006 Zb., 

o verejných zákazkách. Strednodobé vízie ukazujú stupňujúci dôraz na využívanie 

elektronických nástrojov pri administrácii verejných zákaziek, preto sa vedenie 

spoločnosti rozhodlo vyvinúť ďalší z rady elektronických nástrojov. Hlavným cieľom 

spoločnosti je realizácia aspoň 40% všetkých verejných zákaziek do konca roku 2014 

na svojich ponúkaných riešeniach. 

Cieľom obchodnej stratégie je minimálne o 30% zvýšiť tohtoročný obrat, ako aj 

zvýšiť portfólio nových zákazníkov pre rok 2014 minimálne o 10% súčasného stavu. 

Aby mohol byť tento cieľ dosiahnutý, bol v poslednej dobe posilnený obchodný tím o 

nového obchodníka a asistentku. Stále sa však nesmie zabúdať na starostlivosť o 

súčasných klientov. Je preto potrebné vybudovať stabilnejšiu základňu pre poskytovanie 

servisných služieb tak, aby boli zákazníci spoločnosti plne spokojní. Za týmto účelom 

sa v súčasnosti vytvára efektívnejšie oddelenie podpory. 

V rámci funkčnej stratégie má spoločnosť QCM, s.r.o. dva hlavné ciele, a to 

posilnenie a nastavenie štandardov v zákazníckej podpore a druhým je vývoj nového 

elektronického nástroja XEN. Oddelenie podpory zákazníkov fungovalo v súčasnosti 

neefektívne, niektorí zamestnanci boli preťažovaní, iní naopak trpeli nedostatkom práce, 

pretože boli úzko špecializovaní. Vo veľkom množstve verejných zákaziek je zmluvne 

ošetrená reakčná doba zákazníckej podpory. Obdobne je to aj pri servisnej podpore 

webových projektov. Cieľom je rozčleniť zamestnancov zákazníckej podpory na 

základe produktov spoločnosti, pričom jeden zamestnanec bude ovládať viac produktov, 

čím bude vyriešená aj zastupiteľnosť jednotlivých členov oddelenia. 
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4.3.2 Štruktúra spoločnosti 

Organizačná štruktúra v spoločnosti QCM, s.r.o. sa najviac blíži líniovo-štábnej 

štruktúre . Najvyššiu vedúcu pozíciu má majiteľ a súčasne konateľ spoločnosti. Ten 

zastupuje spoločnosť na najvyššej úrovni, riadi ju v súlade s obchodnými stratégiami 

a s cieľom firmy generovať zisk, plánuje a schvaľuje finančné zdroje, rozhoduje 

o prijímaní či prepúšťaní zamestnancov. Priamo pod konateľa spoločnosti ako štábne 

orgány spadajú asistentka riaditeľa a účtovné oddelenie. Asistentka riaditeľa druhotne 

zabezpečuje aj organizačné zázemie pre zamestnancov. Spoločnosť má dve hlavné 

sekcie, klientskú a realizačnú. Vedúci týchto oddelení sa priamo zodpovedajú 

konateľovi. Kontrolujú a dohliadajú na jednotlivé oddelenia ako aj na finálne produkty, 

pripravujú strategické plány v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti.  

Klientská sekcia je ďalej rozdelená na obchodné, technické oddelenie 

a zákaznícku podporu. O získavanie nových zákaziek pre spoločnosť sa stará obchodný 

tím, ktorý má primárne za úlohu aktívnu akvizíciu nových zákaziek, starostlivosť o 

existujúcich klientov a účasť na marketingových akciách spoločnosti. Podpisové právo 

má výhradne majiteľ spoločnosti. Oddelenie má tiež asistentku, ktorá pomáha 

obchodníkom získavať nové kontakty, zjednáva im schôdzky a aktualizuje databázu 

klientov. Oddelenie podpory zákazníkov zaisťuje kompletný telefonický či emailový 

helpdesk klientom spoločnosti. Zabezpečuje prvotnú úroveň podpory, ktorá primárne 

rieši všetky problémy zo strany klientov. Pokiaľ sa jedná o zložitejší problém, 

zamestnanci podpory ho preradia k riešeniu kompetentným osobám ďalej.  Technické 

oddelenie zaisťuje IT infraštruktúru spoločnosti. Dohliada na beh firemných serverov, 

datacentier, zabezpečuje bežný IT servis pre zamestnancov. 

Realizačná sekcia sa obdobne člení na dve samostatné oddelenia so svojimi 

vlastnými vedúcimi – vývojové a implementačné. Pod vývojové oddelenie spadajú 

analytici a programátori, ktorí sú rozčlenení do tímov na základe produktov spoločnosti. 

Implementačné oddelenie tvoria projektoví manažéri, grafik, HTML a CSS 

programátori, redaktori a implementační pracovníci. Tzv. „implementátori“ riešia 

jednotlivé klientské nasadenia produktov u klientov. Oddelenie realizuje webové 

projekty postavené na vlastnom redakčnom systéme, tak aj nasadenia produktov pre 
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elektronizáciu verejných zákaziek, vytvára analýzy systémov a zabezpečuje školenia. 

Obrázok 4.3 predstavuje vizualizáciu vzťahov v organizačnej štruktúre spoločnosti. 

 

Obrázok 4.3: Štruktúra spoločnosti QCM, s.r.o.  
(Zdroj: vlastný) 

 

4.3.3 Informa čné systémy 

V spoločnosti QCM , s.r.o. sa využíva niekoľko samostatných informačných 

systémov. Primárne pre zdieľanie osobných kalendárov a zdrojov, sekundárne ako 

emailového klienta zamestnanci spoločnosti využívajú externú aplikáciu Zimbra. Je to 

licencovaná aplikácia, v ktorej si jej účastníci rezervujú služobné vozidlá, projektory, 

zasadacie miestnosti či evidujú schôdzky, dovolenky, služobné cesty. Zaznamenávanie 

požiadaviek zákazníkov, vykazovací systém pre zamestnancov a celkovo riadenie 

vzťahov so zákazníkmi (angl. Customer relationship management, CRM) zaisťuje 

aplikácia Timesheets. Tú vyvinula spoločnosť QCM, s.r.o. vlastnými silami. Firemný 

intranet slúži pre efektívne zdieľanie informácií zamestnancom. Do neho môžu 

pracovníci na základe svojich oprávnení vkladať informácie a materiály týkajúce sa 

chodu firmy. Účtovné oddelenie má k dispozícii účtovný systém Pohoda, do ktorého 

majú prístup len vybraní zamestnanci vrátane konateľa spoločnosti. Vo veľkej miere 

zamestnanci využívajú firemný komunikátor, ktorý predstavuje výhodu predovšetkým 

pri komunikácii medzi pobočkami. 

Neodmysliteľnou súčasťou je využívanie osobných počítačov či notebookov 

podľa potrieb danej pozície. Prenosné počítače majú predovšetkým zamestnanci, ktorí 
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často cestujú na schôdzky s klientmi alebo chodia školiť. Nepotrebujú výkon stolového 

počítača, ale hlavne mobilitu zariadenia. Projektoví manažéri, implementátori, 

obchodníci ako aj jednotliví vedúci oddelení majú taktiež pridelené pracovné mobilné 

telefóny, ostatní zamestnanci majú v každej kancelárii VoIP stolný telefón. 

4.3.4 Štýly riadenia 

V skúmanej spoločnosti sa štýl riadenia najviac podobá autoritatívnemu štýlu. 

Vedúci pracovník či konateľ spoločnosti zabezpečuje jednotlivé zákazky, tie sú však 

ďalej delegované na nižších podriadených zamestnancov. Zamestnanci v rámci 

jednotlivých oddelení majú určitú voľnosť pri svojej práci, avšak rámcové úlohy zadáva 

vedúci daného oddelenia a kontroluje ich na pravidelných poradách. Strategické 

rozhodnutia spoločnosti prebiehajú na poradách vedenia, ktorých sa zúčastňujú konateľ 

spoločnosti spolu s vedúcimi všetkých oddelení. Bežní zamestnanci nie sú prizvaní k 

riešeniu samotných problémov, rozhodovanie prebieha bez ich účasti, o riešení sú len 

informovaní. Konečné slovo má vždy konateľ spoločnosti. 

4.3.5 Spolupracovníci 

V spoločnosti QCM, s.r.o. v súčasnej dobe pracuje 43 stálych zamestnancov. Za 

posledné tri roky sa počet zamestnancov takmer zdvojnásobil. Tento progresívny rast so 

sebou nesie nutnosť riešenia ľudských zdrojov. Najmä v oblasti informačných 

technológií je veľmi častým javom fluktuácia zamestnancov. Výhodou pre spoločnosť 

je jej umiestnenie. Brno sa s fluktuáciou stretáva oveľa menej než Praha a zároveň má 

dostatočný prísun nových absolventov. Tým firma šetrí náklady na mzdy a na ďalšie 

benefity. Aj napriek tomu je v spoločnosti kladený dôraz na spokojnosť zamestnancov a 

ich pohodlie. Medzi hlavné motivačné prvky patria finančné odmeny z realizovaných 

zákaziek a servisných projektov, príspevky na stravovanie alebo tzv. "sickday", kedy 

pracovné voľno nemusí zamestnanec dopredu nahlasovať ako dovolenku. Medzi 

nefinančné benefity patrí možnosť pracovať v mladom kolektíve a šanca pracovať na 

zaujímavých zákazkách pre významných zákazníkov z oblasti štátnej správy. 

Čo sa týka vzťahov na pracovisku, medzi zamestnancami v jednotlivých 

oddeleniach panuje veľmi priateľská atmosféra a kamarátske vzťahy. Problém je u 

nadriadených, ku ktorým majú zamestnanci na nižšej úrovni často malú autoritu. 
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Príčinou je pravdepodobne slabá manažérska a odborná schopnosť vedúcich sekcií. 

Ďalším prvkom, ktorý negatívne ovplyvňuje náladu na pracovisku, je vykazovací 

systém, ktorý nemotivuje zamestnancov. 

4.3.6 Zdieľané hodnoty 

Firemná kultúra je v spoločnosti tvorená ideou spokojného zákazníka a 

transparentnými verejnými zákazkami. Od začiatku sa spoločnosť snaží budovať 

značku, a preto je veľmi dôležité dbať na to, aby všetci zákazníci boli so službami 

spoločnosti spokojní. Všeobecne vzaté je firemná kultúra v spoločnosti neformálna, nie 

je vyžadované žiadne povinné oblečenie, čo pravdepodobne podporuje aj príjemnú a 

pohodovú atmosféru na pracovisku. Noví zamestnanci sa rýchlo zapracujú a sú schopní 

bez problémov zapadnúť do kolektívu, ktorý je vo veľkej miere tvorený mladými 

ľuďmi. K príjemnej firemnej kultúre a k utuženiu vzťahov na pracovisku prispieva aj 

pravidelné organizovanie akcií pre zamestnancov, vianočný večierok či rôzne menšie 

udalosti, ktoré si organizujú zamestnanci sami. 

4.3.7 Zru čnosti 

Konkrétne schopnosti jednotlivých zamestnancov sa líšia v závislosti na 

vykonávanej profesii. Všetci zamestnanci však musia mať minimálne stredoškolské 

vzdelanie s maturitou, schopnosť komunikovať s kolegami aj s nadriadenými. IT 

odborníci musia mať hlboké znalosti danej problematiky, ale aj tém, ktoré s ich 

profesiou súvisia. Užitočné pre každého z firmy je mať všeobecný prehľad o nových 

trendoch vo webových technológiách či v elektronizácii verejných zákaziek. Obchodní, 

projektoví manažéri a vedúci oddelení musia okrem iného mať aj veľmi dobré 

komunikačné a organizačné schopnosti. U manažérov sa taktiež kladie vysoký dôraz na 

medziľudské vzťahy a na schopnosť dodržiavať predpísané termíny.  

4.4 SWOT analýza 

Na základe vyššie uvedených analýz je možné vytvoriť súhrnnú analýzu SWOT 

(Tabuľka 4.1). SWOT analýza je metóda, pomocou ktorej je možné veľmi prehľadne 

identifikovať silné a slabé stránky podniku (interné záležitosti podniku) vo vzťahu k 

príležitostiam a hrozbám, ktorých pôvodcom je vonkajšie prostredie. 
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Tabuľka 4.1: SWOT analýza spoločnosti QCM, s.r.o.  
(Zdroj: vlastný) 

 

4.4.1 Silné stránky 

1. Kvalitní odborní zamestnanci 

Pre dlhodobý vývoj webových aplikácií je nevyhnutné mať v tíme zamestnancov, 

ktorí sú erudovaní odborníci. Aj vďaka kvalitným zamestnancom je spoločnosť 

QCM, s.r.o. lídrom na trhu poskytovateľov elektronických nástrojov. 

2. Finančná stabilita spoločnosti 

Ďalšou významnou silnou stránkou spoločnosti QCM, s.r.o. je vysoká finančná 

stabilita vďaka niekoľkým dôležitým okolnostiam a faktorom. Prvým z nich je 

fakt, že firma pôsobí viac ako desať rokov na českom trhu a vytvorila si už určitú 

prestíž. Ďalším znakom je neustále sa zvyšujúci obrat a počet zamestnancov. 

Tretím faktorom je rozloženie rizika podnikania na niekoľko pilierov vo forme 

viacerých produktov. 

3. Dlhoročné skúsenosti v odbore 

Kľúčoví zamestnanci pracujú vo firme viac ako 7 rokov, to znamená, že boli pri jej 

začiatkoch. Za tú dobu získali bohaté skúsenosti, pričom dokonale ovládajú 

jednotlivé produkty spoločnosti ako aj firemnú kultúru. Títo zamestnanci následne 

odovzdávajú svoje vedomosti ďalej a môžu tak rozširovať rady odborníkov v 

Silné stránky (angl. Strengths) Slabé stránky (angl. Weaknesses)

1. Kvalitní odborní zamestnanci

2. Finančná stabilita spoločnosti

3. Dlhodobé skúsenosti v odbore

1. Vysoké režijné náklady u VZ

2. Slabé projektové riadenie

3. Nekvalitné firemné webové prezentácie

Príležitosti (angl. Opportunities) Hrozby (angl. Threats)

1. Poskytovanie doplnkových služieb

2. Nové metódy marketingu a propagácie

3. Líder na trhu elektronizácie VZ

1. Zmena legislatívy

2. Korupcia

3. Vysoká fluktuácia zamestnancov
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spoločnosti. Pre menšiu až strednú firmu je stabilita zamestnancov základným 

prvkom, ktorý výrazne môže pomôcť k napredovaniu firmy. 

4.4.2 Slabé stránky 

1. Vysoké režijné náklady u VZ 

Vďaka dynamickému rastu spoločnosti bolo nutné zamestnať väčšie množstvo 

ľudí, ktorí zabezpečujú servis pre existujúcich zákazníkov, fakturáciu a primárnu 

zákaznícku podporu. Kvôli týmto nutným činnostiam, ako aj vďaka nízkej miere 

automatizácie rutinných činností, vzrástli spoločnosti postupom času výrazne 

režijné hodiny a s nimi spojené režijné náklady. Firma sa preto začína častejšie 

stretávať s problémom vysokých nákladov najmä pri verejných zákazkách, kedy 

býva často jediným alebo vysoko hodnoteným faktorom cena. 

2. Slabé projektové riadenie 

V spoločnosti pracuje veľká skupina odborníkov na svoju oblasť, ale s vysokým 

tempom rastu firmy v posledných rokoch sa pozabudlo na adekvátny rast 

riadiacich manažérov, ktorí by prácu odborníkov koordinovali. Projekty nie sú 

vždy úplne adekvátne zvládnuté. I keď sú zákazníci spokojní, firma nie vždy 

dosiahne taký zisku, aký pôvodne plánovala. 

3. Nekvalitné firemné webové prezentácie 

V tomto prípade je pravdepodobne vhodné príslovie "Kováčova kobyla chodí 

bosá". Spoločnosť QCM, s.r.o., ako výrobca a dodávateľ webových aplikácií, sama 

nie je schopná mať bezchybnú webovú prezentáciu a osloviť tým vhodnú cieľovú 

skupinu zákazníkov. Firma žiaľ na vlastné webové prezentácie ako aj na 

prezentáciu v sociálnych médiách v posledných mesiacoch nekladie dôraz. 

4.4.3 Príležitosti 

1. Poskytovanie doplnkových služieb 

Jednou z možností, ako zabezpečiť dlhodobý rast spoločnosti a upevniť si pozíciu 

voči konkurencii, je poskytovanie doplnkových služieb, vďaka ktorým bude 

spoločnosť schopná poskytovať komplexné služby v oblasti administrácie 

verejného obstarávania. Z tohto dôvodu sa plánuje realizácia nového produktu 

firmy XEN. 
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2. Nové metódy marketingu a propagácie 

V dnešnej dobe je kvalitná webová prezentácia, marketing či propagácia 

nutnosťou, obzvlášť ak zákazníci hľadajú informácie predovšetkým na internete. 

Webová konkurencia je silná, ľudia si stále viac zvykajú na vyššie štandardy, 

a preto je dôležité zaujať hneď na prvý dojem. 

3. Líder na trhu elektronizácie verejných zákaziek 

Spoločnosť je v tejto oblasti jedným z najväčších poskytovateľov produktov 

elektronizácie a preto stať sa lídrom v tejto oblasti je jeden zo súčasných cieľov 

spoločnosti. Keďže firma už má široké portfólio zákazníkov, ľahšie sa jej 

presadzujú novinky v oblasti elektronizácie, nemusí bojovať takmer o každého 

zákazníka. Je však nutné predvídať zmeny a pripravovať na ne svoje produkty 

skôr, než tieto zmeny nastanú. 

4.4.4 Hrozby 

1. Zmena legislatívy 

Pre spoločnosť je veľkou hrozbou prípadná zmena legislatívy, ktorá by mala za 

následok nezanedbateľné zmeny vo vyvíjaných aplikáciách. 

2. Korupcia 

V oblasti dodávok klientom zo štátnej správy viac či menej stále existuje korupcia 

a práve aj v dodávkach elektronických nástrojov sa s ňou môžeme stretnúť. Preto 

je niekedy veľmi ťažké obstáť s kvalitným riešením, ak nie je zákazka celkom 

v súlade so zákonom. 

3. Vysoká fluktuácia zamestnancov 

V poslednom období sa spoločnosť dostala do fázy, kedy sa začína zvyšovať 

fluktuácia zamestnancov. Vzniká tiež problém nájsť na trhu kvalitných 

a zodpovedných programátorov. Týmito faktormi môžu vzrásť režijné náklady 

firmy.  Základným faktorom sa však môže stať nestíhanie v dostatočnej miere 

predávať firemné „know-how“. 
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5 Návrh riešenia 

5.1 Charakteristika navrhovaného produktu 

Navrhovaná webová aplikácia XEN bude elektronickým nástrojom novej 

generácie, ktorá unikátnym spôsobom spojí elektronizáciu verejného obstarávania, 

obstarávateľov a dodávateľov. Malo by sa v budúcnosti jednať o portál s najväčším 

počtom zaregistrovaných verejných obstarávateľov na českom trhu. Jeho princípom má 

byť prepojenie všetkých nástrojov elektronizácie v rámci jednej platformy a má 

ponúkať zákazníkom doplnkové (aditívne) platené služby podľa ich individuálnych 

potrieb. XEN bude primárne slúžiť na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú musia všetci 

zadávatelia v rámci štátnej správy dodržiavať pri vypisovaní verejných obstarávaní. Na 

druhej strane budú systém využívať potenciálni dodávatelia, ktorí si budú môcť stiahnuť 

súťažné podmienky k verejnej zákazke a následne komunikovať so zadávateľom o 

podmienkach obstarávania. Primárnou a základnou funkciou navrhovanej aplikácie 

bude evidencia a poskytovanie súťažných podkladov a dodatočných informácií v rámci 

jednotlivých verejných zákaziek, ktoré budú užívatelia uverejňovať priamo vo webovej 

aplikácii. Navrhovaný produkt musí tiež spĺňať podmienky pre tzv. Profil zadávateľa, 

definovaný zákonom o verejných zákazkách. Sekundárnou funkciou je ponuka 

rozširujúcich a doplnkových funkcií, ktoré budú poskytované ako individuálne platené 

služby zákazníkom. 

Systém by mal ponúkať unikátnu možnosť spojenia služieb pre zadávateľa 

i dodávateľa. Zadávateľom ponúkne zabezpečenie všetkých zákonných povinností, ako 

je uverejnenie zákazky, ale aj pokročilé funkcie, ako je realizácia procesu verejných 

zákaziek, komunikácia s vestníkom verejných zákaziek, multiprofil zadávateľa, 

pokročilá správu organizácií či archív zákaziek. Dodávateľom systém XEN bude 

umožňovať prístup k obrovskému množstvu verejných zákaziek a najväčšiemu počtu 

registrovaných verejných obstarávateľov na trhu v Českej republike. Dodávatelia budú 

môcť obdobne využívať aj pokročilé (aditívne) služby, ako sú podrobné filtre verejných 

zákaziek, unikátny spôsob upozornení na nové verejné obstarávanie v požadovaných 

odboroch a regiónoch, priame podanie ponuky či komunikáciu so zadávateľom 

prostredníctvom tohto systému.  
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5.2 Identifika čná listina projektu 

Identifikačná listina projektu (Tabuľka 5.1) slúži ako základný projektový 

dokument definujúci základné organizačné parametre projektu. Obsahuje tiež prehľad 

základných míľnikov projektu. Musí byť schválená samotným konateľom spoločnosti. 

Tabuľka 5.1: Identifikačná listina projektu  
(Zdroj: vlastný) 

Identifika čná listina projektu 

Názov projektu: 
Elektronický nástroj pre administráciu verejných zákaziek 
XEN 

Cieľ projektu: 
Vytvorenie nového produktu spoločnosti QCM, s.r.o. pre 
elektronickú administráciu verejných zákaziek 

Účel projektu: 
Nový elektronický nástroj bude mať zásadný ekonomický 
prínos pre spoločnosť a zaistí upevnenie pozície na trhu 
elektronizácie verejného obstarávania 

Typ projektu: Vývoj software 

Termín zahájenia: 4.11.2013  

Termín ukončenia: 18.4.2014 

Finančný rámec: 1 172 600,- Kč 

Projektový tím: 

Konateľ spoločnosti 
Projektový manažér 
Hlavný programátor 
3 PHP programátori 
HTML a CSS programátor 
Tester 
Grafik 
Analytik 
Marketingový a SEO špecialista 
IT technik 

Časový rámec projektu: november 2013 – apríl 2014 

Míľniky projektu: Termín: 

Zahájenie projektu 4.11.2013 

Zostavenie projektového tímu 15.11.2013 

Vytvorenie špecifikácie aplikácie 20.12.2013 

Zahájenie programového vývoja aplikácie 6.1.2014 

Spustenie marketingovej kampane 24.2.2014 

Spustenie testovacej prevádzky 10.3.2014 

Certifikácia aplikácie 31.3.2014 

Spustenie ostrej prevádzky 2.4.2014 

Ukončenie projektu 18.4.2014 
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5.3 Logický rámec 

Logický rámec projektu (Tabuľka 5.2) patrí obdobne ako identifikačná listina 

k základným dokumentom projektu. Umožňuje navrhnúť a usporiadať základné 

charakteristiky projektu vo vzájomných súvislostiach. 

Tabuľka 5.2: Logický rámec projektu  
(Zdroj: vlastný) 

Zámer Objektívne overi-
teľné ukazovatele 

Spôsob overenia Predpoklady a 
riziká 

Nový 
elektronický 
nástroj bude 
mať zásadný 
ekonomický 
prínos pre 
spoločnosť 
a zaistí 
upevnenie 
pozície na trhu 
elektronizácie 
verejného 
obstarávania 

1. Minimálne 5% 
mesačný rast počtu 
registrovaných 
užívateľov  

1. Počet novo 
registrovaných 
užívateľov 
evidovaných v 
aplikácii 

1. Spoločnosť 
správne odhadla 
dopyt zákazníkov  

2. Minimálne 2% 
rast zakúpenia 
platených 
funkcionalít 

2. Objem a hodnota 
objednávok 
doplnkových 
funkcionalít 
evidovaných 
v aplikácii 

2. Nedodržanie 
termínu spustenia 
aplikácie 

Cieľ Objektívne overi-
teľné ukazovatele 

Spôsob overenia Predpoklady a 
riziká  

Vytvorenie 
nového 
produktu 
spoločnosti 
QCM, s.r.o. pre 
elektronickú 
administráciu 
verejných 
zákaziek  

1.Nový elektronický 
nástroj získal 
certifikáciu 

 

2. Ukončenie 
testovacieho obdobia 
zaznamenalo nulový 
počet kritických 
chýb aplikácie 

1. Certifikačná 
autorita udelila 
certifikáciu novému 
nástroju 
v požadovanom 
termíne 

1. Systém je 
zavedený, funkčný 
a certifikovaný 

2. Testovacia 
prevádzka po dobu 3 
týždňov, testovacie 
rutiny 

2. Správne 
testovacie scenáre 

Konkrétne 
výstupy 
projektu  

Objektívne 
overiteľné 

ukazovatele 
Spôsob overenia Predpoklady a 

riziká  

1. Vytvorenie 
nového 
produktu 
spoločnosti  

 

1. Funkčnosť 
produktu spĺňa 
špecifikáciu (nulový 
počet kritických 
chýb) 

1. Testovacia 
prevádzka po dobu 3 
týždňov 

1. Kvalitné 
zloženie 
projektového tímu  

2. Schválenie 
produktu  
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2. Ekonomický 
prínos pre firmu 

 

2. Minimálne 2% 
mesačný rast 
užívateľských 
objednávok 
rozširujúcich funkcií 

2. Počet objednávok 
platených funkcií 
evidovaných 
v aplikácii 

 

3. Dostatok zdrojov 
projektu  

4. Produkt je 
certifikovaný  

5. Aplikácia je 
spustená 
v požadovanom 
termíne 

6. Marketingová 
kampaň je úspešná 

3. Rozšírenie 
služieb pre 
zákazníkov 

3. Viac ako 10% 
kvartálny rast počtu 
zákazníkov 

3. Počet nových 
zákazníkov 
evidovaných 
interným systémom 
spoločnosti 

Kľúčové 
činnosti Zdroje Termíny 

Predpoklady a 
riziká 

1.Zostavenie 
projektového 
tímu 

1. Finančné zdroje 

2. 11 členný 
projektový tím 

3. Zakúpenie 
technického 
vybavenia nového 
datacentra 
spoločnosti 

4. Zákon o verejných 
zákazkách 

Začiatok projektu: 
4.11.2013 

Ukončenie projektu: 
18.4.2014 

Viď míľniky 
projektu (Tabuľka 
5.1) 

1.Kvalitné zloženie 
projektového tímu 

2.Vytvorenie 
špecifikácie 
aplikácie 

2.Špecifikácia 
produktu je 
v poriadku a spĺňa 
požiadavky ZVZ 

3.Spustenie 
marketingovej 
kampane 

3. Výber vhodných 
a úspešných 
marketingových 
aktivít 

4.Spustenie 
ostrej prevádzky 

4.Získanie 
certifikácie 

   Predbežné 
podmienky: 

   1.Schválenie 
realizácie nového 
produktu 
konateľom firmy  

   2.Legislatívna 
požiadavka na 
využívanie 
elektronického 
nástroja 

5.4 Plánovanie projektu v čase 

V tejto kapitole je bližšie popísaný časový plán projektu pomocou časovej 

analýzy. Vytvorenie presného časového plánu je jedným z najväčších problémov pri 

riadení projektu, preto treba dbať pri jeho tvorbe na zvýšenú pozornosť. Proces časovej 
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analýzy prebieha od zostavenia hierarchickej štruktúry prác, cez odhady doby trvania 

jednotlivých prác, zostavenie tabuľky pre sieťový graf, vypočítanie kritickej cesty až po 

Ganttov diagram. 

5.4.1 Popis činností a doba ich trvania 

V tejto časti je bližšie popísaných 12 hlavných činností hierarchickej štruktúry 

prác na projekte vývoja novej aplikácie, ktorého začiatok realizácie je stanovený na 

4.11.2013 a jeho plánované ukončenie dňa 18.4.2014. Jednotlivé činnosti nemusia 

nasledovať za sebou presne v poradí, v akom sú uvedené nižšie, niektoré môžu 

prebiehať súbežne. 

1. Analýza: 35 pracovných dní 

Analýza produktu tvorí úvodnú fázu projektu. Na začiatku je potrebné detailne 

analyzovať zákon o verejných zákazkách a potreby trhu, na základe ktorých 

vznikne detailná špecifikácia nového produktu spoločnosti. V tejto časti bude 

navrhnutý kompletný popis systému vrátane všetkých požadovaných funkcionalít 

jednotlivých základných modulov, ako aj popis užívateľských prípadov a procesov 

formou Use Case diagramov a definícia základných modulov, entít a relácií. 

Projektový manažér predstaví návrh riešenia konateľovi a dá zainteresovaným 

osobám priestor a čas pre pripomienky. Na ich základe vznikne finálna podoba 

špecifikácie celého systému. Z každého stretnutia kompetentných osôb je potrebné 

realizovať zápis, aby bolo možné dohľadať, ako sa názory a plány postupne 

vyvíjali. Finálnu verziu špecifikácie systému nakoniec schváli investor celej 

zákazky, čiže konateľ spoločnosti QCM. 

2. Zostavenie projektového tímu: 10 pracovných dní 

Vedenie celého projektu bude v réžii projektového manažéra v spolupráci kolegov 

z jednotlivých oddelení spoločnosti. Projektový manažér po konzultácii s vedúcimi 

oddelení a voľnými kapacitami vyberie projektový tím, ktorý sa bude podieľať na 

realizácii projektu. Okrem tímu programátorov treba vybrať vhodného grafika, 

HTML programátora, analytika a marketingového a SEO špecialistu. 

3. Návrh grafiky a užívateľského rozhrania aplikácie: 25 pracovných dní 

Interne vybraný grafik spoločnosti, ktorý bude súčasťou projektového tímu, 

vytvorí tri varianty grafického návrhu portálu. Z nich predstavitelia vedenia 
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spoločnosti vyberú jeden najvhodnejší a ten bude ďalej rozpracovaný. Grafický 

návrh bude obsahovať varianty nového loga aplikácie, farebné motívy, ako aj 

návrh hlavnej stránky aplikácie. Na základe funkčnej špecifikácie grafik pripraví 

drôtené modely základných obrazoviek webovej aplikácie. Táto fáza je veľmi 

dôležitá z hľadiska atraktivity aplikácie pre zákazníka. Pokiaľ by aplikácia nebola 

dobre navrhnutá, neintuitívna a užívateľsky neprívetivá, zákazníkovi sa s ňou 

nebude dobre pracovať a ľahko môže prejsť ku konkurenčnému riešeniu. Následne 

prebieha návrh grafického užívateľského rozhrania (angl. graphical user interface, 

GUI). Grafik jednotlivé návrhy stránok graficky spracuje po konzultáciách 

s analytikom a projektovým manažérom. 

4. Príprava textového obsahu aplikácie: 15 pracovných dní 

Marketingový a SEO špecialista pripraví na základe konzultácií s analytikom 

a projektovým manažérom obsah aplikácie. Keďže je to webová aplikácia, treba 

pripraviť vhodné obsahy, ktoré korešpondujú s kvalitnou SEO optimalizáciou, ako 

aj s marketingovou stratégiou. Tiež treba vhodne pripraviť manuály, popisy, 

chybové hlásenia aplikácie tak, aby boli jednoduché, jasné a rýchlo pochopiteľné 

pre užívateľa aplikácie. 

5. Programový vývoj aplikácie: 50 pracovných dní 

Vo fáze samotného programovania budú programátori vychádzať z grafického 

návrhu a softwarového návrhu funkcionality celého systému. Jednotlivé moduly 

aplikácie budú priebežne testované, aby sa čo najskôr odhalili prípadné chyby v 

kóde programu. V prvej etape sa budú programovať funkcionality, ktoré sú 

dôležité pre základnú funkčnosť systému. Je nutné myslieť aj na to, že v dohľadnej 

dobe sa budú musieť doprogramovať ďalšie funkcionality a nové funkcie musia s 

tými súčasnými spolupracovať. Akonáhle bude funkčnosť daného modulu 

otestovaná a schválená hlavným programátorom, HTML a CSS programátor 

pripraví na základe návrhov grafickú podobu aplikácie. Aby mohol celý systém 

generovať zisk a investované náklady sa začali postupne vracať späť do firmy, je 

nutné vyvinúť ďalšie rozširujúce funkcionality, za ktoré budú používatelia systému 

ochotní platiť. V tejto fáze je dôležité zachovať integritu celého systému a ďalšími 

funkciami neobmedziť základnú funkciu, a to zverejňovanie informácií o verejnom 
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obstarávaní. Na záver sa bude systém testovať ako celok v rámci testovacej 

prevádzky. Priebežne sa bude taktiež spracovávať dokumentácia k aplikácii. 

6. Príprava technického prostredia: 17 pracovných dní 

Táto fáza znamená koordináciu prác hlavného programátora s technikom, ktorí 

musia pripraviť vhodné prostredie pre spustenie aplikácie na serveri. V Prahe sa 

bude vytvárať nové datacentrum, s ktorým je spojená inštalácia potrebného 

softwaru či získanie HTTPS certifikácie. Taktiež je potrebné zabezpečiť pridelenie 

dostatočných zdrojov pre krátke odozvy i pri špičkách návštevnosti, aby 

nedochádzalo k výpadkom pri načítaní stránok. 

7. Testovacia prevádzka: 15 pracovných dní 

Po dokončení fázy programovania bude spustená testovacia prevádzka aplikácie. 

Po jej spustení je nutné previesť existujúcu databázu zákazníkov starého systému 

Portálu pre vhodné uverejnenie (PVU) vrátane všetkých zákaziek a dokumentov, 

ktoré na svojom Profile zadávateľa kedy vložili. Prvotné testovanie vykonajú 

samotní programátori, následne špecializovaní testeri a na záver sa pustí testovacie 

prostredie užšej verejnosti. Zaznamenávajú sa všetky požiadavky na opravu ako 

interné, tak externé, pričom projektový vedúci vyhodnotí, ktoré je potrebné 

realizovať  a v akom poradí. Pripomienka sa vracia sa na opravu programátorom, 

pričom testovanie prebieha kontinuálne ďalej. 

8. Marketingová kampaň: 40 pracovných dní 

Na dosiahnutie cieľa, a to vytvorenie a prevádzku ziskovej aplikácie, je nutné 

podporiť predaj rozširujúcich funkcionalít a registráciu nových užívateľov 

marketingovou kampaňou. Kampaň je nutné začať s dostatočným predstihom pred 

spustením novej aplikácie, preto bude začatá 5 týždňov pred plánovaným 

spustením aplikácie. Zo skúseností z predchádzajúcich projektov budú 

marketingovú kampaň tvoriť: aktívne emailové rozosielania súčasným klientom 

spoločnosti, SEO optimalizácia, zápis do katalógov, tvorba PR článkov na 

významných portáloch o verejnom obstarávaní a PPC reklama. Hromadná 

emailová správa o spustení nového systému a predstavení noviniek bude rozoslaná 

na všetky existujúcich užívateľov súčasného webového portálu vhodného 

uverejnenia ako aj všetkým zákazníkom spoločnosti. PPC reklama pre 
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vyhľadávače Google a Seznam.cz bude zameraná najmä na kľúčové slová: profil 

zadávateľa, verejná zákazka, elektronizácie.  

9. Certifikácia aplikácie: 2 pracovné dni 

Certifikácia vyvíjaného elektronického nástroja je kľúčovou aktivitou celého 

projektu. Bez certifikácie by bol elektronický nástroj v podstate „bezcennou“ 

webovou aplikáciou. Keďže certifikácia nového produktu bude prebiehať dva dni 

pred spustením do ostrej prevádzky, je nutné aplikáciu dôkladne otestovať. 

Samotný certifikačný proces prebieha za fyzickej prítomnosti zástupcov 

certifikačnej autority a spoločnosti výrobcu, kde sa postupne kontrolujú jednotlivé 

funkcie aplikácie. Po úspešnej certifikácii je veľmi dôležité túto skutočnosť dať 

najavo čo najväčšiemu počtu verejných obstarávateľov, aby ju čo najskôr začali 

používať. V prípade nájdenia posledných drobných chýb je nutné nerobiť 

certifikáciu tesne pred spustením a mať aspoň jeden deň na opravy. 

10. Spustenie ostrej prevádzky: 1 pracovný deň 

Hneď ako bude systém stopercentne otestovaný a certifikovaný, dôjde ku 

spusteniu ostrej prevádzky. Spustenie produktu je načasované tak, aby bolo pred 

konferenciou ISSS 2014, kde chce firma tento svoj nový produkt predstaviť. Je to 

najvýznamnejšia konferencia pre informatizáciu štátnej správy a samosprávy. Aby 

nedošlo k strate dát, je potrebné pred spustením ostrej prevádzky najprv presunúť 

dáta do novej aplikácie a až následne vypnúť existujúcu aplikáciu. Po prevode je 

potrebné ešte skontrolovať, že prenos dát prebehol bez komplikácií a tesne pred 

spustením sa vykoná presmerovania domény Portálu pre vhodné uverejnenie na 

nové profily. 

11. Kontrolné obdobie: 7 pracovných dní 

Predposlednou fázou celého projektu je zvýšený kontrolný monitoring aplikácie. 

Zo začiatku musí byť ostrá prevádzka aplikácie maximálne monitorovaná ako 

z technického pohľadu, tak z aplikačného, aby sa dali odhaliť niektoré prípadné 

chyby, či nedostatky. V tejto fáze bude ešte prebiehať odstraňovanie prípadných 

chýb a spustí sa tzv. bugfixová verzia aplikácie. 

12. Uzavretie projektu: 5 pracovných dní 

Po dokončení marketingovej kampane bude projekt uzatvorený a naštartuje tým 

svoju rutinnú prevádzku. V tejto fáze dôjde súčasne k vyhodnoteniu celého 
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projektu. Investorovi projektu bude odovzdaná podrobná správa o priebehu 

projektu a jeho výsledkoch. 

5.4.2 Hierarchická štruktúra činností (WBS) 

V tabuľke nižšie (Tabuľka 5.3) je uvedený rozklad projektu na jednotlivé kroky 

pomocou jednoduchej rozlišovacej úrovne. Tabuľka zobrazuje činnosti a doby ich 

trvania, ktoré sú následne využité v Ganttovom diagrame v prílohe 1. 

 

Tabuľka 5.3: WBS projektu 
(Zdroj: vlastný) 

ID Názov činnosti Doba 
trvania 

Zahájenie Dokončenie 

2 Zostavenie projektového tímu 10 dní 4.11.2013 15.11.2013 

3    Menovanie projektového manažéra 1 deň 4.11.2013 4.11.2013 

4    Zostavenie projektového tímu 9 dní 5.11.2013 15.11.2013 

6 Analýza aplikácie 35 dní 4.11.2013 20.12.2013 

7    Zákonné požiadavky podľa ZVZ 10 dní 4.11.2013 15.11.2013 

8    Doplnkové (aditívne) služby 10 dní 18.11.2013 29.11.2013 

9    Use Case diagramy 5 dní 2.12.2013 6.12.2013 

10    Návrh funkcionality modulov 5 dní 9.12.2013 13.12.2013 

11    SW návrh aplikácie 5 dní 16.12.2013 20.12.2013 

13 Návrh grafiky aplikácie 10 dní 18.11.2013 29.11.2013 

14    Nový grafický návrh a logotyp 5 dní 18.11.2013 22.11.2013 

15    Výber varianty a pripomienkovanie 3 dni 25.11.2013 27.11.2013 

16    Konečné spracovanie návrhu 2 dni 28.11.2013 29.11.2013 

17 Návrh užívateľského rozhrania 15 dní 16.12.2013 17.1.2014 

18    Tvorba wireframov 4 dní 16.12.2013 19.12.2013 

19    Návrhy GUI 8 dní 20.12.2013 14.1.2014 

20    Pripomienkovanie návrhov 3 dni 15.1.2014 17.1.2014 

21 Príprava textového obsahu aplikácie 15 dní 6.1.2014 24.1.2014 

22    Tvorba textov 10 dní 6.1.2014 17.1.2014 

23    SEO optimalizácia 5 dní 20.1.2014 24.1.2014 

25 Programový vývoj aplikácie 45 dní 6.1.2014 7.3.2014 

26    Základná funkcionalita podľa ZVZ 25 dní 6.1.2014 7.2.2014 

27    Doplnkové služby 15 dní 10.2.2014 28.2.2014 

28    Testovanie funkcionality 5 dní 3.3.2014 7.3.2014 
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29    Tvorba HTML a CSS šablón 15 dní 17.2.2014 7.3.2014 

30    Tvorba dokumentácie 20 dní 10.2.2014 7.3.2014 

31 Príprava technického prostredia 17 dní 6.1.2014 28.1.2014 

32    Konfigurácia vývojového serveru 5 dní 6.1.2014 10.1.2014 

33    Konfigurácia hostingu 7 dní 13.1.2014 21.1.2014 

34    Inštalácia potrebného software 2 dni 22.1.2014 23.1.2014 

35    Zaistenie domény, HTTPS certifikácie 1 deň 24.1.2014 24.1.2014 

36    Testovanie 2 dni 27.1.2014 28.1.2014 

38 Testovacia prevádzka 15 dní 10.3.2014 28.3.2014 

39    Spustenie testovacieho prostredia 1 deň 10.3.2014 10.3.2014 

40    Prevod existujúcej databázy 1 deň 10.3.2014 10.3.2014 

41    Testovanie funkcionality 9 dní 11.3.2014 21.3.2014 

42    Oprava pripomienok, chýb 5 dní 24.3.2014 28.3.2014 

44 Marketingová kampaň 40 dní 24.2.2014 18.4.2014 

46 Certifikácia aplikácie 2 dni 31.3.2014 1.4.2014 

47    Vlastný priebeh certifikácie 1 deň 31.3.2014 31.3.2014 

48    Opravy chýb 1 deň 1.4.2014 1.4.2014 

49 Spustenie ostrej prevádzky 1 deň 2.4.2014 2.4.2014 

50 Kontrolné obdobie 7 dní 3.4.2014 11.4.2014 

51    Opravy chýb 6 dní 3.4.2014 10.4.2014 

52    Spustenie bugfixovej verzie 1 deň 11.4.2014 11.4.2014 

53 Uzavretie projektu 5 dní 14.4.2014 18.4.2014 

54    Vyhodnotenie úspešnosti projektu 5 dní 14.4.2014 18.4.2014 

55    Vypracovanie záverečnej správy 5 dní 14.4.2014 18.4.2014 

 

5.4.3 Matica zodpovednosti 

Matica zodpovednosti je nástrojom slúžiacim pre vymedzenie kompetencií 

jednotlivých členov projektového tímu pre rôzne aktivity uvedené v hierarchickej 

štruktúre prác. Vytvára tiež podklady pre komunikačný rámec nad projektom. V 

nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 5.4) sú zodpovednosti pridelené k základným činnostiam 

WBS, pretože u podriadených činností sú zodpovednosti nemenné. 
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Tabuľka 5.4: RACI matica zodpovednosti projektu  
(Zdroj: vlastný) 
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Popis aktivity 

Zostavenie projektového tímu A R         
Analýza aplikácie C A R R       
Návrh grafiky aplikácie I A  C R      
Návrh užívateľského rozhrania  A C C R      
Príprava textového obsahu   A      R   
Programový vývoj aplikácie I I A C  R R    
Príprava technického prostredia  A R       R 
Testovacia prevádzka I A    R   R  
Marketingová kampaň I A      R   
Certifikácia aplikácie C A R        
Spustenie ostrej prevádzky I A R   R R   R 
Kontrolné obdobie I A R   R R  R R 
Uzavretie projektu A R R        

5.4.4 Zhodnotenie časovej analýzy 

Takmer pol roka dlhý projekt môže predpokladať výskyt komplikácií, avšak 

počíta sa aj s časovou rezervou v jednotlivých činnostiach pre riešenie prípadných 

problémov. Začiatok projektu je stanovený na 4.11.2013, pričom významným míľnikom 

je spustenie ostrej prevádzky aplikácie dňa 2.4.2014. Ukončenie projektu by malo 

prebehnúť 18.4.2014. Spoločnosť QCM, s.r.o. predpokladá, že po ukončení projektu 

bude mať k dispozícii plne funkčný a samostatne fungujúci elektronický nástroj, ktorý 

bude používateľom poskytovať plnohodnotné služby Profilu zadávateľa vrátane 

prvotných doplnkových funkcionalít. Následne bude aplikácia predaná na 

zodpovednosť produktovému manažérovi a bude pokračovať už ako rutinná činnosť 

opakovaného vývoja ďalších verzií produktu. Obrovskou výhodou sú interní 
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programátori, ktorí môžu aj po ukončení projektu v prípade potreby vykonať servisný 

zásah či úpravu systému po zistení chyby, a pokračovať tak vo vývoji aplikácie. 

V prílohe 1 je uvedený Ganttov diagram, ktorý znázorňuje plán jednotlivých 

krokov vývoja na časovej ose, a ich vzájomnú previazanosť či súbežnosť. S jeho 

pomocou je možné jednoducho určiť, aká činnosť má byť prevádzaná v konkrétnom 

časovom intervale. Pre priebežnú kontrolu, či realizácia projektu prebieha podľa 

stanoveného harmonogramu, sú v grafe zobrazené významné míľniky projektu. Na 

základe hierarchickej štruktúry prác obsahuje diagram tiež rozčlenené základné činnosti 

projektu na ďalšie čiastkové kroky s predpokladanou dobou ich trvania.  

Veľkou výhodou, ktorú ponúkajú súčasné aplikácie na projektové riadenie, je 

spojenie sieťové grafu - metódy CPM a Ganttového diagramu do jedného grafu. 

V prílohe 1 je preto možné vidieť aj znázornenie kritickej cesty červenou farbou, ktorá 

sa skladá z krokov, u ktorých nemôže dôjsť k oneskoreniu. Aktivity, ktoré obsahuje 

kritická cesta, je nutné v priebehu projektu pozorne sledovať. V opačnom prípade by 

nemohla byť aplikácia spustená v stanovenom termíne a ani projekt uzavretý včas. 

5.5 Analýza rizík 

V nasledujúcej kapitole sú popísané riziká a hrozby, ktoré môžu v rámci realizácie 

projektu nastať. Tie sú významným faktorom, ktorý ovplyvňuje priebeh ale i výsledok 

projektu. Analýza je spracovaná metódou RIPRAN , prevádza sa pred samotnou 

implementáciou projektu, aby bol projektový manažér schopný v rámci projektu 

jednotlivé riziká monitorovať. V prvom kroku analýzy sa identifikujú možné riziká a 

hrozby, následne sa kvantifikujú pomocou pravdepodobnosti výskytu a veľkosti dopadu 

rizika na projekt. V ďalšom kroku sú navrhnuté opatrenia, ktoré potlačia negatívny 

vplyv hrozieb na projekt. Na záver nasleduje celkové zhodnotenie rizík projektu. 

5.5.1 Identifikácia rizík 

V nasledujúcej časti sa nachádza katalóg rizík s popismi hrozieb, ktoré môžu 

v priebehu celého projektu vývoja aplikácie nastať. Pri každom riziku je uvedený 

dopad, tzn. ako sa môže zmeniť celý projekt v prípade, že by bola niektorá z hrozieb 

naplnená. V posledných troch stĺpcoch tabuľky sú hrozby ohodnotené číselnou 
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hodnotou v poradí: pravdepodobnosť výskytu, veľkosť vplyvu a celková významnosť 

rizika.  

Tabuľka 5.5: Ohodnotenie pravdepodobnosti výskytu rizika 
(Zdroj: vlastný pre predmet Irmp) 

Hodnota Pravdepodobnosť výskytu 

1 Veľmi malá - takmer nemožné (0,1 – 1,0) 
2 Malá - výnimočne možné (1,1 – 2,0) 
3 Stredná - bežne možné (2,1 – 3,0) 
4 Vysoká - pravdepodobné (3,1 – 4,0) 
5 Veľmi vysoká - hraničiace s istotou (4,1 – 5,0) 

 

Tabuľka 5.6: Ohodnotenie dopadu rizika na projekt 
(Zdroj: vlastný pre predmet Irmp) 

Hodnota Dopad 
1 Veľmi malý – takmer nepoznateľný (0,1 – 1,0) 
2 Malý (1,1 – 2,0) 
3 Stredný - významný (2,1 – 3,0) 
4 Vysoký - veľmi významný (3,1 – 4,0) 
5 Veľmi vysoký - neprijateľný (4,1 – 5,0) 

 

Pravdepodobnosť P1 je pravdepodobnosť výskytu rizika pred zavedením 

opatrení, pravdepodobnosť P2 je po zavedení opatrenia. Obe sa riadia tabuľkou 

ohodnotenia pravdepodobností (Tabuľka 5.5), v ktorej sú uvedené konkrétne hodnotiace 

kritériá. Hodnotenie dopadu D vychádza z referenčnej tabuľky ohodnotenia dopadu 

rizík na projekt (Tabuľka 5.6). Rovnako ako u pravdepodobnosti, vplyv D1 označuje 

stav pred zavedením opatrení a vplyv D2 je po zavedení opatrení. Významnosť každého 

rizika je vypočítaná vynásobením príslušných hodnôt pravdepodobnosti rizika 

a ohodnotenia dopadu rizika. 

Tabuľka 5.7: Katalóg rizík  
(Zdroj: vlastný) 

 Hrozba Dopad P1 D1 V1 

1 
Práceneschopnosť člena 
projektového tímu 

Spomalenie projektových prác 4,5 1,4 6,3 

2 
Odchod projektového 
manažéra 

Predĺženie doby trvania 
projektu 

1 3,9 3,9 
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3 
Nedodržanie časového 
harmonogramu 

Predĺženie doby trvania 
projektu 

3,1 4,5 13,95 

4 
Nutnosť presunu zdroja 
na iný projekt 

Predĺženie doby trvania 
projektu 

3,2 2,1 6,72 

5 
Prekročenie rozpočtu 
projektu 

Pozastavenie alebo predčasné 
ukončenie projektu 

2,5 1,8 4,5 

6 
Nedostatok finančných 
prostriedkov 

Pozastavenie alebo predčasné 
ukončenie projektu 

1,2 4,7 5,64 

7 
Neočakávaná zmena 
zákona o verejných 
zákazkách 

Úprava špecifikácie projektu, 
predĺženie doby trvania 
projektu 

0,9 4,2 3,78 

8 
Nahradenie vyvíjaného 
produktu národným 
elektronickým nástrojom 

Ukončenie projektu 0,5 5 2,5 

9 
Nepresná špecifikácia 
aplikácie 

Nutnosť opravy aplikácie 2,1 2,6 5,46 

10 
Oneskorenie dodávky 
hardware pre prevádzku 
serveru 

Predĺženie doby trvania 
projektu 

1,2 2 2,4 

11 
Neúčinná marketingová 
kampaň 

Nutnosť opakovania kampane 
alebo voľba novej stratégie 

1,9 2,5 4,75 

12 
Obsadená internetová 
doména s názvom 
produktu 

Nutnosť zmeny názvu 
produktu, nedodržanie 
rozpočtu 

2,7 2,9 7,83 

13 
Bezpečnostné problémy 
webovej aplikácie 

Nutnosť opravy  zabezpečenia 
aplikácie, strata 
dôveryhodnosti, odchod 
zákazníkov 

1,5 3,2 4,8 

14 
Nekvalitná migrácia dát 
z PVU 

Opakovanie migrácie dát, 
oneskorenie spustenia aplikácie 

2,9 4,3 12,47 

15 
Odhalenie závažnej 
chyby pred spustením 
aplikácie 

Nezískanie potrebnej 
certifikácie a oneskorenie 
spustenia aplikácie 

1,3 4,7 6,11 

 

Medzi prvé identifikované riziká z kategórie riadenia ľudských zdrojov patrí 

ochorenie členov projektového tímu či odchod projektového manažéra. Projekt má 

pomerne dlhé časové vymedzenie, pričom projektový tím je neveľký, takže 

práceneschopnosť zamestnanca môže byť pomerne častým javom, ktorý by však nemal 
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mať výrazný dopad na projekt. Keďže fluktuácia odborníkov v oblasti IT je pomerne 

vysoká, opačným prípadom by bol odchod projektového manažéra, ktorý by mohol 

výrazne predĺžiť dokončenie celého projektu. 

Medzi nezanedbateľné riziko z oblasti strategických rizík patrí nedodržanie 

časového harmonogramu. Na trhu elektronických nástrojov, kde nie je príliš veľká 

konkurencia, je veľmi dôležité byť prvý na trhu a osloviť nezaplnený trh. Oneskoreným 

spustením nebude dosiahnutá patričná výška tržieb a predraží sa aj samotný vývoj 

projektu. Obdobný dopad na projekt bude aj v prípade nutnosti presunutia zdrojov na 

iný projekt. Ten môže nastať napríklad z dôvodu neodkladného zapracovania 

legislatívnych zmien v ostatných produktoch spoločnosti. 

Z kategórie finančných rizík  medzi najvýznamnejšie patria prekročenie rozpočtu 

projektu a nedostatok finančných prostriedkov. V čase ekonomickej krízy sa môže stať, 

že spoločnosť nebude mať dostatok prevádzkových prostriedkov a bude potrebné krátiť 

výdavky na vývoj nových produktov. Ak by táto situácia nastala, môže dôjsť 

k výraznému meškaniu projektu alebo dokonca k jeho predčasnému ukončeniu. 

Spoločnosťou vyvíjaná aplikácia je priamo spätá so zákonom o verejných 

zákazkách a celé zadanie projektu vychádza zo zákonom daných požiadaviek na 

elektronické nástroje. V prípade, že by došlo k výraznej a neočakávanej zmene zákona, 

znamenalo by to komplikácie vo forme zmeny špecifikácie projektu či jeho výrazné 

predĺženie. Najväčší dopad by však malo riziko, kedy by ministerstvo či vláda zriadila 

národný elektronický nástroj, ktorý by plne alebo z väčšej časti nahradil nami vyvíjaný 

nástroj. V tom prípade by hrozilo ukončenie projektu a strata už vynaložených 

prostriedkov. Obe spomínané riziká patria medzi legislatívne riziká. 

Pri tvorbe nového produktu je nutné ho správne a presne definovať. Ak by došlo k 

nepresnej špecifikácii projektu, bolo by nutné aplikáciu opravovať a mohlo by dôjsť k 

predĺženiu termínu ukončenia. 

Jedinou externou dodávkou v rámci projektu je dodávka serveru a technickej 

infraštruktúry pre prevádzku aplikácie. Riziko oneskorenia dodávka hardwaru nie je 

vzhľadom na doterajšie skúsenosti s dodávateľom príliš vysoké. Neskoré dodanie alebo 

nekvalitný hardware môže spôsobiť predĺženie projektu. 
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Aby sme mohli projekt označiť ako úspešný  hlavne z ekonomického pohľadu, 

je potrebné zabezpečiť dostatočný počet registrovaných užívateľov a platiacich 

zákazníkov. Preto je nutné zabezpečiť úspešnú marketingovú kampaň. Zvolenie 

nevhodnej marketingovej stratégie pochopiteľne prináša isté riziká neúspechu a nutnosť 

opakovania alebo výberu novej stratégie. Predovšetkým pre dobre zvládnutú 

marketingovú kampaň je nutné mať vhodne zvolenú internetovú doménu produktu. V 

prípade, že by doména s názvom produktu už exitovala, bola by nutná zmena názvu 

produktu alebo rokovania o predaji domény od súčasného vlastníka a to by znamenalo 

predraženie celého projektu či zmenu názvu produktu. 

Voľba nevhodnej bezpečnostnej politiky webových stránok môže prinášať riziko 

vo forme neautorizovaných prístupov a môže byť ohrozený celý proces certifikácie 

elektronického nástroja. Bezpečnostné problémy webovej aplikácie znamenajú nutnosť 

opravy a môžu mať významnejší dopad na projekt. Predovšetkým v oblasti štátnej 

správy je riziko útoku hackerov na webové stránky relatívne veľmi vysoké a aj jeho 

dopad môže byť významný ako pre projekt, tak aj pre ekonomický prínos produktu pre 

firmu. Môže znamenať stratu dôveryhodnosti firmy a s tým spojený i odchod klientov 

spoločnosti. 

Migrácia dát zo stávajúcich profilov Portálu pre vhodné uverejnenia nie je 

triviálnym procesom, kedy je potrebné presne nastaviť veľké množstvo parametrov 

a preniesť veľké množstvo dát. V prípade nekvalitnej migrácie dát tesne pred spustením 

aplikácie hrozia chyby v profiloch organizácií a následne nutnosť opráv, opakovania 

importu dát či takmer isté oneskorenie spustenia aplikácie. 

Ak by došlo k odhaleniu závažnej chyby pred spustením aplikácie, znamenalo by 

to výrazné predĺženie projektu ako aj nezískanie potrebnej certifikácie. Vzhľadom k 

tomu, že s vývojom aplikácií má firma skúsenosti, nie je toto riziko veľmi vysoké, ale 

prípadné chyby sa len veľmi ťažko predvídajú. Dopad hrozby by bol však veľmi 

vysoký, obdobne by znamenal vysokú pravdepodobnosť neskorého spustenia nového 

produktu do ostrej prevádzky. 

Vplyvom niekoľkých vyššie uvedených rizík môže dôjsť k prekročeniu 

finančného rozpočtu projektu, čo by v kritickom prípade viedlo až k predčasnému 
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ukončeniu celého vývoja produktu. Prehľad všetkých rizík je možné vidieť v katalógu 

rizík vyššie (Tabuľka 5.7). 

5.5.2 Návrh opatrení pre zníženie dopadu rizík 

V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 5.8) je vidieť prehľad návrhov opatrení 

jednotlivých rizík vrátane zodpovedných osôb a nových hodnôt pravdepodobností, 

dopadov a konečnej významnosti rizika. 

 

Tabuľka 5.8: Katalóg navrhovaných opatrení  
(Zdroj: vlastný) 

 Riziko Návrh opatrenia 
Zodpoved-
ná osoba P2 D2 V2 

1 
Práceneschopnosť 
člena projektového 
tímu 

Zastupiteľnosť 
Projektový 
manažér 

4,5 0,7 3,15 

2 
Odchod projektového 
manažéra 

Zastupiteľnosť 
Konateľ 
spoločnosti 

1 1,9 1,9 

3 
Nedodržanie časového 
harmonogramu 

Časová rezerva 
Projektový 
manažér 

2,2 4,1 9,02 

4 
Nutnosť presunu 
zdroja na iný projekt  

Časová rezerva 
Projektový 
manažér 

3,2 1,5 4,8 

5 
Prekročenie rozpočtu 
projektu 

Priebežná kontrola 
výdajov 

Projektový 
manažér 

1,9 1,3 2,47 

6 
Nedostatok 
finančných 
prostriedkov 

Finančná rezerva 
Konateľ 
spoločnosti 

0,7 3,3 2,31 

7 
Neočakávaná zmena 
zákona o verejných 
zákazkách 

Lobing 
Konateľ 
spoločnosti 

0,7 4,2 2,94 

8 

Nahradenie 
vyvíjaného produktu 
národným elektro-
nickým nástrojom 

Lobing 
Konateľ 
spoločnosti 

0,3 5 1,5 
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9 
Nepresná špecifikácia 
aplikácie 

Opakovaná kontrola 
a preverenie 
špecifikácie 

Analytik 1,5 1,4 2,1 

10 
Oneskorenie dodávky 
hardware pre 
prevádzku serveru 

Objednanie HW 
s predstihom, výber 
overeného 
dodávateľa 

Projektový 
manažér 

0,8 1,7 1,36 

11 
Neúčinná 
marketingová kampaň 

Kvalitné spracovanie 
podkladov pre 
kampaň 

Projektový 
manažér 

1,1 1,9 2,09 

12 
Obsadená internetová 
doména s názvom 
produktu 

Overenie dostupnosti 
a rezervácia domény 
s dostatočným 
predstihom 

Projektový 
manažér 

2,1 1,2 2,52 

13 
Bezpečnostné 
problémy webovej 
aplikácie  

Opakované 
testovanie, využitie 
najaktuálnejších 
bezpečnostných 
techník 

Hlavný 
programátor 

0,9 1,8 1,62 

14 
Nekvalitná migrácia 
dát z PVU 

Overenie parametrov 
pred zahájením 
migrácie 

Hlavný 
programátor 

1,3 3,5 4,55 

15 
Odhalenie závažnej 
chyby pred spustením 
aplikácie 

Priebežné testovanie 
aplikácie 

Hlavný 
programátor 

0,6 4 2,4 

 

Pre zníženie negatívneho vplyvu v prípade práceneschopnosti či odchodu členov 

projektového tímu je potrebné v rámci projektu dôsledné vedenie dokumentácie a 

optimálne zdieľanie informácií o projekte. V oboch prípadoch  je možné v krátkom čase 

nahradenie iným zamestnancom. Pre elimináciu rizika nedodržania harmonogramu je 

možné aplikovať metódu dostatočnej časovej rezervy, ktorá by mala mieru rizika 

adekvátne zmierniť. Implementácia opatrenia v podobe časovej rezervy je nutná aj 

v prípade nutnosti presunu zdroja na iný projekt spoločnosti. 

Proti riziku nedostatku finančných prostriedkov je nutné vytvoriť konateľom 

spoločnosti buď dostatočnú finančnú rezervu, alebo zabezpečiť prostriedky pre projekt 

formou vhodného úveru. Projektový manažér tiež musí pravidelne kontrolovať výdavky 

na projekt, aby nedošlo k jeho nadmernému prečerpaniu. 



72 

Riziko neočakávanej zmeny Zákona o verejných zákazkách je veľmi ťažké 

eliminovať a v podstate jediný možný spôsob je lobing na ministerstve, ktoré je 

kompetentné v oblasti zákona o verejnom obstarávaní. Dlhodobo známym zámerom je 

vytvorenie jednotného národného elektronického nástroja. Jedná sa o vývoj zložitého 

nástroja pre elektronizáciu verejnej správy. Obdobne je nevyhnutné lobovať na 

ministerstve, ktoré má za úlohu národný elektronický nástroj zaviesť. 

Opakovanou kontrolou špecifikácie pred začatím programovacích prác možno 

výrazne predísť rizikám, ktoré by zlá špecifikácia spôsobila. 

Riziko s malou pravdepodobnosťou, ale napriek tomu, ktoré nastať môže, je 

oneskorená dodávka servera a potrebného technického vybavenia pre prevádzku 

aplikácie. Toto riziko eliminujeme objednaním hardwaru s dostatočným predstihom u 

prevereného dodávateľa. 

Pred spustením samotnej marketingovej kampane, bude potrebné dôkladne 

analyzovať prostredie trhu, aby konkrétne aktivity mali maximálny účinok a neminuli sa 

účinkom. Aby nebolo nutné v priebehu realizácie projektu meniť názov produktu, je 

nutné vybrať názov aj doménu ešte vo fáze prípravy produktu. Jednak aby nebola 

doména zablokovaná inou osobou alebo aby jednania o jej predaji neohrozili 

harmonogram projektu. 

Vo fáze testovania je nutné vykonať maximum variant testov pre odhalenie chýb 

v zabezpečení aplikácie, aby sa tým znížilo riziko bezpečnostných medzier v aplikácii. 

V mnohých prípadoch účinným a jednoduchým opatrením je zakomponovanie 

problémov spojených s útokom hackerov do obchodných podmienok, aby sa predišlo 

prípadnému vymáhaniu škôd zo strany klientov. Celkové riziko sa dá znížiť používaním 

aktuálnych a bezpečných technológií, kde je garantovaná aktualizácia. 

Pre odhalenie chýb ešte pred samotným spustením webovej aplikácie sa budú 

zavádzať seléniové testy. Jednotlivé scenáre budú vytvorené na základe špecifikácie 

aplikácie, aby podrobne otestovali systém a vďaka ktorým maximálne znížime riziko 

odhalenia závažnej chyby pred spustením či ľudského zlyhania. Jednorazovú migráciu 

dát do nového systému je potrebné na prvýkrát vykonať bezchybne, preto je nutné 

dôkladne skontrolovať a otestovať všetky parametre importu. 
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5.5.3 Zhodnotenie analýzy rizík 

V popise jednotlivých rizík je vidieť, ktoré riziká projektu majú najväčšiu 

pravdepodobnosť a mieru vplyvu. Za najvýznamnejšie riziká boli označené: 

práceneschopnosť člena projektového tímu, nedodržanie časového harmonogramu, 

nutnosť presunu zdrojov na iný projekt, obsadená internetová doména s názvom 

produktu a nekvalitná migrácia dát z Portálu pre vhodné uverejnenie.  

Vďaka navrhnutým opatreniam sa všetky riziká podarilo znížiť na únosnú mieru. 

Najviac sa podarilo znížiť významnosť rizika nekvalitnej migrácie dát z PVU o 7,92 

bodu. Ďalšie veľké zníženie rizika po zavedení opatrení zaznamenala obsadená 

internetová doména s názvom produktu o 5,31 bodu a nedodržanie časového 

harmonogramu o 4,93 bodu. Aj po zavedení všetkých opatrení, zostávajú niektoré riziká 

na vysokej úrovni, ich hrozby sa nepodarilo významne znížiť: nedodržanie časového 

harmonogramu - 9,02 bodu, nutnosť presunu zdroja na iný projekt - 4,8 bodu a 

nekvalitná migrácia dát z PVU - 4,55 bodu. 

 

Obrázok 5.1: Graf významnosti rizík projektu  
(Zdroj: vlastný) 

 

Na vyššie uvedenom grafe (Obrázok 5.1) je znázornená významovosť rizík. 

Jednotlivé hodnoty grafu predstavujú významnosti rizík pred a po zavedení opatrení. 
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V grafe je možné vidieť, že sa všetky riziká podarilo znížiť aspoň o minimálnu hodnotu 

po zavedení opatrení. 

5.6 Plánovanie nákladov projektu 

V nasledujúcej kapitole sa práca zaoberá nákladmi na realizáciu projektu. Analýza 

bola prevedená v orientačnej miere ešte pred začatím projektu, kedy sa majiteľ 

spoločnosti rozhodoval, či sa vývoj nového produktu bude realizovať. Súčasný rozpočet 

nákladov projektu je kalkulovaný na základe WBS a odhadu časovej náročnosti 

jednotlivých činností.  

5.6.1 Kalkulácia mzdových nákladov 

Najväčšia nákladová časť celého projektu sú mzdové náklady za zamestnancov 

spoločnosti, počnúc manažérom projektu až po celý projektový tím.  

 

Tabuľka 5.9: Mzdové náklady  
(Zdroj: vlastný) 

Pozícia 
Úväzok v rámci 

projektu  
(hodiny) 

Hodinová sadzba 
(superhrubá mzda 

v Kč) 

Celkové 
náklady 

(Kč) 

Projektový manažér 180 450,00 81 000,00 

Analytik 120 450,00 54 000,00 

Grafik 90 300,00 27 000,00 

HTML, CSS programátor 80 300,00 24 000,00 

Hlavný programátor 100 400,00 40 000,00 

PHP programátor 1 200 350,00 70 000,00 

PHP programátor 2 240 350,00 84 000,00 

PHP programátor 3 220 350,00 77 000,00 

Tester 60 250,00 15 000,00 

Marketingový a SEO 
špecialista 

70 400,00 28 000,00 

IT Technik 80 400,00 32 000,00 

Celkom 1 440  532 000,00 
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Rozpočet nákladov je kalkulovaný na základe predpokladaného počtu hodín 

stráveného na projekte. Z rozdelenia jednotlivých činností a z pridelenia jednotlivých 

pozícií vyplývajú mzdové náklady uvedené v tabuľke vyššie (Tabuľka 5.9).  

Mzdové ohodnotenie vychádza z interných zdrojov spoločnosti, obdobne aj pevné 

náklady. Pri vývoji produktu sa počíta výlučne s využitím kapacity interných 

zamestnancov, pričom s externistami sa v tejto fáze nekalkuluje. Náklady preto 

spočívajú v mzdových nákladoch interných zamestnancov, ktoré sú priamymi nákladmi. 

Konateľ spoločnosti si v tomto prípade nenárokuje žiadne odmeny. Jeho cieľom je 

úspešné zakončenie projektu, spustenie aplikácie do ostrej prevádzky v požadovanom 

termíne a perspektíva návratnosti investovaných peňazí. Preto v tabuľke mzdových 

nákladov (Tabuľka 5.9) uvedený nie je. U jednotlivých zamestnancov je uvádzaná 

hodinová sadzba v podobe superhrubej mzdy. 

5.6.2 Kalkulácia nákladov na technické vybavenie 

Spoločnosť už vlastní zavedenú informačnú infraštruktúru (počítače, notebooky, 

mobilné telefóny, sieťové prvky, periférie), preto tieto prvky nie sú zahrnuté 

v nákladoch projektu. Vývoj aplikácie XEN bol však hybným dôvodom, kedy sa 

konateľ firmy rozhodol investovať aj do rozšírenia datacentra v Prahe. Súčasné 

zariadenia by už neboli dlhodobo tejto prevádzky schopné. Servery i diskové pole sú 

síce kapacitne na samotnú aplikáciu predimenzované, avšak do budúcnosti sa počíta 

s tým, že budú zvládať aj prevádzku ďalších aplikácií spoločnosti. Projekt je preto 

náročný na výpočtovú techniku.  

Pre doplnenie zostavu technického zázemia boli IT technikom spoločnosti 

vybrané nasledovné súčasti: 1 x diskové pole, 2 x server a 1 x switch. Limit stanovený 

majiteľom spoločnosti na nákup tejto infraštruktúry bol vo výške 500 000,- Kč bez 

DPH. Parametre, ako aj výsledné nákupné ceny jednotlivých zariadení sú uvedené v 

tabuľke nákladov na technické vybavenie (Tabuľka 5.10). Vďaka osloveniu viacerých 

potencionálnych dodávateľov sa spoločnosti QCM, s.r.o. podarilo konečnú cenu za 

nákup technického vybavenia znížiť takmer o 20% pôvodného limitu, ktorý určil 

konateľ firmy.   
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Tabuľka 5.10: Náklady na technické vybavenie 
(Zdroj: vlastný) 

Počet 
ks 

Typ Hardware / Parametre 
Cena/ks  

bez DPH (Kč) 

1 diskové pole Dell PowerVault MD3200 220 100,00 

 
• PV MD3200 External SAS RAID 12 Bays Array 

with Dual Controllers 
• 600GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD 

 

2 server PowerEdge R710 Rack Chassis 85 050,00 

 

• procesor Intel Xeon E5645 (2.40GHz, 6C, 80W 
TDP), DDR3-1333MHz 

• 64GB Memory for 2CPU (8x8GB Dual Rank LV 
RDIMMs) 1066MHz 

• SAS 6Gbps External Controller 
• Embedded Broadcom GbE LOM with TOE 
• iDRAC6 Express 

 

2 switch PowerConnect 5524  21 300,00 

 

• 24 GbE Port Managed L2 Switch 10GbE 
• No Redundant Power Supply selected 
• PC 55XX 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 

 

 Celkom 411 500,00 

 

5.6.3 Kalkulácia prevádzkových a ostatných nákladov 

Posledný druh nákladov projektu pozostáva z nákladov na marketingovú kampaň 

a z prevádzkových nákladov (Tabuľka 5.11). Na kampaň sa rozhodol majiteľ firmy 

vyhradiť sumu maximálne 20 000,- Kč bez DPH do programu Sklik, Google AdWords, 

klientské rozosielanie emailov či publikovanie PR článkov na portáloch určených pre 

štátnu správu.  

Prevádzkové náklady na pracovné cesty, pohonné hmoty, komunikáciu a 

prenájom kancelárií sú odhadnuté na základe konzultácie s účtovníčkou spoločnosti. 

Najvýraznejšou položkou tejto časti analýzy sú náklady na prenájom kancelárií, pretože 

spoločnosť QCM, s.r.o. má sídlo v prestížnej lokalite mesta Brno. Cena nájmu je 3 500,-

Kč/m2 ročne, pričom cena za energie a služby tvorí čiastku 1 100,-Kč/m2 ročne. Všetky 

prevádzkové náklady sú upravené pomerne k veľkosti projektového tímu a k polročnej 

dĺžke projektu. 
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Tabuľka 5.11: Prevádzkové a ostatné náklady 
(Zdroj: vlastný)  

Typ nákladu Suma (Kč) 

Cestovné náklady  
(náklady na pracovnú cestu, pohonné hmoty) 

25 000,00 

Komunikácia (mobilný internet, paušály) 30 000,00 

Prenájom kancelárií 47 500,00 

Marketingová kampaň 20 000,00 

Celkom 122 500,00 

 

5.6.4 Celkové náklady 

Spoločnosť QCM, s.r.o. sa rozhodla celý projekt financovať z vlastných zdrojov, 

bez využitia cudzieho kapitálu. Sú to zdroje, ktorými spoločnosť disponuje, majiteľ 

spoločnosti nechce podstupovať riziko financovania s externých zdrojov. Spoločnosť si 

túto skutočnosť môže dovoliť vďaka nahromadenému kapitálu z predchádzajúcich 

úspešných projektov. Požiadavka majiteľa spoločnosti bola, aby celkové náklady 

projektu nepresiahli čiastku 1 300 000,- Kč. Predbežné celkové náklady sú navýšené o 

10% na rezervy pokrytie rizík projektu i neočakávaných situácií.  

 

Tabuľka 5.12: Celkové náklady 
(Zdroj: vlastný) 

Typ nákladu Suma (Kč) 

Mzdové náklady 532 000,00 

Náklady na vybavenie 411 500,00 

Prevádzkové a ostatné náklady 122 500,00 

Celkom 1 066 000,00 

Celkom s rezervou 10%  1 172 600,00 

 

Ako je vidno z tabuľky celkových nákladov (Tabuľka 5.12), požiadavka majiteľa 

bola splnená i s dostatočnou nákladovou rezervou pre pokrytie prípadných rizík. 
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5.7 Prínosy navrhovaného riešenia 

Kapitola obsahuje zhrnuté prínosy novo vyvinutého produktu spoločnosti. 

Hlavným prínosom, ktorý je súčasne aj cieľom spoločnosti, je udržanie poprednej 

pozície na trhu dodávateľov elektronických nástrojov pre administráciu verejných 

zákaziek. Vďaka novému elektronickému nástroju XEN získajú existujúci zákazníci 

spoločnosti QCM, s.r.o. nové možnosti pri elektronickom zadávaní verejných zákaziek. 

Predpokladá sa, že vďaka vhodnej marketingovej kampani, budú oslovení aj noví 

zákazníci. Tí by mali byť ako zo skupiny zadávateľov, ktorí doteraz žiadny elektronický 

nástroj nepoužívali, tak aj z radu zákazníkov, ktorí už elektronický nástroj používajú, 

ale od konkurenčnej spoločnosti. 

Medzi ďalší prínos novej aplikácie je možno radiť aj úplne novú vývojovú 

platformu. Vďaka nej bude v porovnaní so súčasným riešením, oveľa jednoduchšie a 

lacnejšie doprogramovať ďalšie rozširujúce funkcionality pre užívateľov. Navyše bude 

oveľa jednoduchšie ju upraviť v prípade zmeny legislatívy týkajúcej sa verejného 

obstarávania. Malo by sa v budúcnosti jednať o portál s najväčším počtom 

zaregistrovaných verejných obstarávateľov na českom trhu. Jeho princípom má byť 

prepojenie všetkých nástrojov elektronizácie v rámci jednej platformy. 

Prínosy navrhovaného riešenia sa môžu však opomenúť v momente, ak by sa 

nepodarilo aplikáciu spustiť do ostrej prevádzky včas. Rýchlosť vrátenia investovaných 

prostriedkov bude veľmi závisieť od toho, či sa aplikáciu podarí firme QCM, s.r.o. 

spustiť ako prvej z konkurentov. Súčasťou nového produktu budú spomínané doplnkové 

(aditívne služby) pre zadávateľov i dodávateľov, ktoré budú spoplatnené. Tým by mala 

byť zabezpečená návratnosť investícií spoločnosti. 

Vyhodnotenie prínosov aplikácie bude prebiehať v niekoľkých fázach. Najskôr po 

dvoch týždňoch ostrej prevádzky prebehne záverečné hodnotenie projektu podľa 

nasledujúcich parametrov: 

• Čerpanie nákladov 

• Dodržanie harmonogramu 

• Zmeny vykonané oproti úvodnej analýze 

• Stabilita systému 
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• Úroveň dokumentácie 

• Práca projektového tímu 

Ďalšie vyhodnotenie prebehne po polroku ostrej prevádzky, a následne bude 

prebiehať každý rok vždy k výročiu spustenia aplikácie. Navrhované kritéria hodnotenia 

sú: počet nových užívateľov systému, počet užívateľov systému, počet zadávateľov 

i dodávateľov, počet verejných zákaziek, počet objednávok platených funkcií a 

návratnosť investícií.  
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Záver 

Úlohou diplomovej práce bola aplikácia metodiky projektového managementu pri 

tvorbe návrhu projektu vytvorenia nového produktu spoločnosti QCM, s.r.o. pre 

elektronickú administráciu verejných zákaziek. Čiastkovým cieľom práce bolo 

navrhnúť projektový plán pre projekt vytvorenia elektronického nástroja pre 

administráciu verejných zákaziek XEN. 

V jednotlivých základných častiach diplomovej práce bola predstavená zvolená 

spoločnosť, vymedzené základné pojmy projektového riadenia, analyzovaná súčasná 

situácia spoločnosti a na záver bolo v praktickej časti navrhnuté optimálne riešenie 

vývoja novej aplikácie spoločnosti. V prvej kapitole bola analyzovaná spoločnosť 

QCM, s.r.o. predstavená spôsobom jednoduchého profilu firmy.  Pojem projektový 

management ako aj popis dnešných štandardov projektového riadenia sa nachádzal 

v druhej kapitole. V nej bola rozobratá kompletne problematika projektového 

managementu, opísaná charakteristika projektu, vrátane jeho životného cyklu. 

Vysvetlené bolo tiež plánovanie projektu v čase, vrátane plánu jeho zdrojov a nákladov. 

Boli rozobrané spôsoby riadenia rizík v projekte a jeho kvality. Na záver kapitoly som 

uviedla stručné zhrnutie Zákona o verejných zákazkách č. 137/2006 Zb., jeho 

najvýznamnejšiu a najaktuálnejšiu novelu. 

V nasledujúcej kapitole bola vykonaná komplexná analýza súčasnej situácie v 

spoločnosti QCM, s.r.o. Pomocou SLEPT analýzy som zistila faktory všeobecného 

okolia spoločnosti. Ďalej pomocou Porterovho modelu bola prevedená analýza 

odborového portfólia a podľa metódy 7S analýza interných faktorov firmy. Na záver 

som vykonala SWOT analýzu silných a slabých stránok spoločnosti, z ktorých 

vyplynula potreba vývoja nového elektronického nástroja pre administráciu verejných 

zákaziek zvolenou firmou. 

Piata kapitola bola venovaná vlastnému návrhu riešenia. Spoločnosťou vyvíjaný 

nový produkt má v budúcnosti nahradiť už existujúci Portál pre vhodné uverejnenie 

(PVU). Cieľom je, aby tento elektronický nástroj umožňoval ďaleko väčší komfort pre 

užívateľa, ako zo strany obstarávateľov, tak aj zo strany potencionálnych dodávateľov. 

Okrem zákonom požadovaných funkcií bolo cieľom ponúknuť užívateľom ďalšie 
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rozširujúce (aditívne) funkcionality. Projekt je charakterizovaný identifikačnou listinou 

a logickým rámcom, ktoré tvoria základ projektového plánu. Pre konkrétne 

naplánovanie projektu v čase bola vytvorená hierarchická štruktúra činností, z ktorej pre 

následné grafické zobrazenie činností v čase bol použitý Ganttov diagram. Z neho je  

možné určiť celkové trvanie projektu, ako aj trvanie jednotlivých činností vrátane 

všetkých dôležitých míľnikov. Veľmi dôležitou a často opomínanou časťou projektu je 

detailná analýza rizík projektu. V rámci predprojektovej prípravy bolo identifikovaných 

celkovo 15 zásadných rizík. Pre každé z rizík bola stanovená pravdepodobnosť výskytu, 

ako aj veľkosť dopadu rizika na projekt. Z týchto údajov bola u každého z rizík 

vypočítaná jeho významnosť. Aby bola spoločnosť schopná uvedené riziká eliminovať, 

bol vytvorený návrh opatrení, ktoré znižujú buď pravdepodobnosť výskytu alebo mieru 

negatívneho vplyvu na projekt, či oba faktory. Všetky riziká vrátane opatrení sú 

následne grafiky zobrazené v mape rizík, v ktorej je prehľadne vidieť posun k lepšiemu 

pri zavedení jednotlivých opatrení. 

Aby bolo možné projekt úspešne realizovať, bol potrebný odhad nákladov. 

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť QCM, s.r.o. chce vyvíjať túto aplikáciu vlastnými 

silami. Väčšinu nákladov tvoria mzdové náklady na projektový tím, ktorý tvorí spolu 

s majiteľom firmy 12 ľudí. Ďalšou významnou položkou rozpočtu je nákup hardwaru 

pre prevádzku vyvíjanej webovej aplikácie. V rámci odhadu nákladov bolo tiež počítané 

s finančnou rezervou vo výške 10% pre prípad, že by sa naplnilo niektoré z rizík, ktoré 

by malo za následok zvýšenie nákladov na projekt. Celkové náklady na realizáciu 

projektu s rezervou 10% činia 1 172 600,- Kč. Požiadavka majiteľa spoločnosti bola, 

aby celkové náklady projektu nepresiahli čiastku 1 300 000,- Kč a tá je splnená. 

Pri písaní tejto diplomovej práce som vychádzala nielen z teoretických vedomostí 

o projektovom riadení, ale aj z praktických skúseností riadenia projektov 

nadobudnutých v spoločnosti QCM, s.r.o. V nej pôsobím priamo na pozícii 

projektového manažéra. Vyššie spomínané analýzy v diplomovej práci ukázali, že 

spoločnosť je schopná projekt realizovať ako z pohľadu zdrojov, rizík, tak aj z pohľadu 

realizácie časového plánu a optimálneho rozpočtu. Táto práca je pre analyzovanú 

spoločnosť prínosom, pretože sa stala podkladom pre vývoj nového kľúčového 

produktu spoločnosti. 
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