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Abstrakt  

Autorka diplomové práce se zabývá aplikací metod pro identifikaci rizik a příležitostí  

a rizikovou analýzou pro hodnocení projektu zavedení systému společenské odpovědnosti do 

organizace. Práce obsahuje teoretická východiska o problematice společenské odpovědnosti  

a managementu rizik. Tato východiska slouží jako opora pro aplikaci metod a analýzu 

potřebných oblastí. Výstupem práce je hodnocení rizik daného projektu a navržení 

preventivních opatření pro použití v konkrétní organizaci.  

Abstract 

The author of the diploma thesis deals with application of methods for risks and opportunity 

identification and risk analysis to assess the project of implementation of Corporate Social 

Responsibility to the organization. Firstly, the thesis includes theoretical background about 

corporate social responsibility and risks management. The theoretical background serves  

as a support for applying methods and analyzing the necessary areas. The goal of this work is 

to find solutions and propose preventative measures to be used by the evaluated organization.  

 

Klíčová slova 

Rizika, příležitosti, projekt, analýza rizik, společenská odpovědnost organizací, metody, 

preventivní opatření. 

Keywords 

Risks, opportunities, project, risk analysis, corporate social responsibility, methods, 

preventative measures. 

 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace  

GROCHOLOVÁ, A. Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti 

organizací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. 77 s. 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité 

informační zdroje. 

 

V Brně dne ………………… 

 

 ………………………………………… 

 Podpis diplomanta 

  



6 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Ing. Tomáši Vymazalovi, Ph.D. za odborné vedení 

a rady, které mi během zpracování diplomové práce poskytl. Velké poděkování také náleží mé 

rodině za podporu, trpělivost a povzbuzování po dobu celého studia. V neposlední řadě děkuji 

Úřadu Městské části Brno-střed za efektivní spolupráci a cenné rady při zpracování práce. 



7 

OBSAH  

ÚVOD ........................................................................................................................... 10 

1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ................................. 11 

1.1 CÍL PRÁCE .......................................................................................................... 11 

1.2 METODYA POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ...................................................................... 11 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ...................................................................... 12 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ ............................................. 12 

2.1 VYMEZENÍ POJMŮ .............................................................................................. 12 

2.2 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ............................................................ 13 

2.3 TŘI PILÍŘE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI .......................................................... 16 

2.4 PŘÍNOSY A KRITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ............................................ 18 

2.4.1 Přínosy společenské odpovědnosti ........................................................... 18 

2.4.2 Kritika společenské odpovědnosti ............................................................ 19 

2.5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ VE SVĚTĚ ....................................... 19 

2.6 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ V ČR ............................................... 21 

2.7 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ........................................... 23 

2.7.1 Postoj veřejné správy k CSR ..................................................................... 23 

2.7.2 Důvody veřejné právy pro zavedení CSR principů ................................... 24 

MANAGEMENT RIZIK ........................................................................................... 25 

2.8 VYMEZENÍ POJMŮ .............................................................................................. 25 

2.9 MANAGEMENT RIZIK PROJEKTŮ ......................................................................... 26 

2.9.1 Stanovení kontextu .................................................................................... 29 

2.9.2 Identifikace rizik ....................................................................................... 29 

2.9.3 Analýza rizik ............................................................................................. 30 

2.9.4 Ošetření rizik ............................................................................................ 30 

2.9.5 Řízení rizik ................................................................................................ 31 

2.9.6 Závěrečné vyhodnocení ............................................................................ 31 

2.10 METODY PRO POSUZOVÁNÍ RIZIK ................................................................... 31 

2.11 SKÓROVACÍ METODA S MAPOU RIZIK ............................................................. 32 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ............................................................... 34 



8 

3.1 PŘEDSTAVENÍ ÚŘADU MČ BRNO-STŘED .............................................................. 34 

3.1.1 Analýza zainteresovaných stran Úřadu MČ Brno střed ........................... 35 

3.1.2 Analýza CSR aktivit Úřadu MČ Brno střed .............................................. 36 

3.2 PROJEKT IMPLEMENTACE CSR DO ÚŘADU MČ BS ................................................ 37 

3.2.1 ETAPA 1: Zahájení implementace systému CSR ...................................... 37 

3.2.2 ETAPA 2: Realizace projektového záměru ............................................... 38 

3.2.3 ETAPA 3: Zpráva o stavu systému společenské odpovědnosti ................. 38 

3.2.4 ETAPA 4: Certifikace ............................................................................... 38 

4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ............................................................................. 39 

4.1 STANOVENÍ KONTEXTU PROJEKTU ..................................................................... 39 

4.1.1 Důležitost projektu .................................................................................... 39 

4.1.2 Rizikovost projektu ................................................................................... 39 

4.1.3 Určení manažera pro management rizik .................................................. 40 

4.1.4 Harmonogram .......................................................................................... 40 

4.1.5 Shromáždění podkladů k projektu ............................................................ 40 

4.1.6 Příprava stručného seznamu cílů projektu ............................................... 40 

4.1.7 Posouzení úplnosti a konzistence podkladů ............................................. 40 

4.1.8 Plán managementu rizik ........................................................................... 41 

4.2 IDENTIFIKACE RIZIK ........................................................................................... 41 

4.2.1 Příprava podkladů pro identifikaci rizik .................................................. 41 

4.2.2 Volba vhodných metod identifikace rizik .................................................. 42 

4.2.3 Rozhovor s projektovým manažerem ........................................................ 42 

4.2.4 Analýza předpokladů a omezení ............................................................... 42 

4.2.5 SWOT analýza .......................................................................................... 43 

4.2.6 Zpracování seznamu rizik ......................................................................... 44 

4.3 ANALÝZA RIZIK SKÓROVACÍ METODOU .............................................................. 46 

4.4 DOPORUČENÍ ...................................................................................................... 49 

4.4.1 Ošetření rizik ............................................................................................ 49 

4.4.2 Řízení rizik ................................................................................................ 52 

4.4.3 Závěrečné vyhodnocení ............................................................................ 53 

ZÁVĚR ........................................................................................................................ 54 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ........................................................................... 55 



9 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK .............................................. 59 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................... 60 

 

 



10 

ÚVOD 

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility, CSR) je v dnešní době 

často skloňovaným pojmem zejména v podnikatelské sféře, a stále častěji i ve sféře neziskového 

a veřejného sektoru. Koncept společenské odpovědnosti lze popsat jako dobrovolné přijetí 

určitých zásad, které se týkají ekonomické, sociální a environmentální oblasti, a které jsou 

provozovány nad rámec stanovený zákonem. Organizace vyznačující koncept CSR se 

nezaměřují jen na maximalizaci zisku či vlastního užití, ale mají zájem fungovat zodpovědně 

vůči svými zainteresovaným stranám. Význam tohoto konceptu tkví v zlepšení stavu 

socioekonomického i environmentálního prostředí, a také v posílení prvků trvale udržitelného 

rozvoje samotné organizace i jejího bezprostředního okolí.  

Tématem diplomové práce jsou rizika a příležitosti zavedení systému společenské 

odpovědnosti organizací. Zkoumanou organizací v diplomové práci je Úřad Městské části 

Brno-střed, který v době zpracování práce realizuje projekt implementace systému společenské 

odpovědnosti. Jelikož projekt implementace systému společenské odpovědnosti představuje 

pro danou organizaci změnu v interním prostředí, je přirozené, že s sebou nese určitá rizika a 

příležitosti. Diplomová práce se zabývá identifikací těchto rizik a příležitostí, analýzou rizik a 

jejich ošetřením. Výběr daného tématu vychází ze zájmu o společenskou odpovědnost, která si 

vzhledem k šíři přínosů pro organizaci a společnost, zaslouží zájem veřejné společnosti. 

Diplomová práce se skládá z teoretického rámce, který popisuje důležitá fakta, principy 

a definice týkající se konceptu společenské odpovědnosti a managementu rizik. Za důležitou 

část teoretického rámce považuji kapitolu 2.7, která popisuje význam společenské 

odpovědnosti pro veřejnou správu a její motivaci pro zavedení konceptu CSR. Následně se 

práce zabývá analýzou současného stavu dané problematiky na Úřadě Městské části Brna-střed, 

ze které vychází analýza rizik realizovaného projektu. Analýza rizik je zakončena ošetřením 

vybraných rizik a definováním způsobu dalšího řízení rizik projektu.  

Cílem diplomové práce je pomocí vybraných metod zanalyzovat a posoudit stávající 

systému managementu z hlediska rizik a příležitostí. A na základě této analýzy navrhnout 

opatření pro zavedení prvků CSR.  
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je analýza rizik a příležitostí implementace systému společenské 

odpovědnosti (CSR) na Úřad Městské části Brno Střed. Návrh opatření pro zavedení prvků CSR 

a praktická aplikace výsledků.  

Naplnění cíle práce předpokládá postupnou realizaci těchto dílčích kroků: 

 vypracování teoretických východisek práce; 

 provedení analýzy současného stavu; 

 identifikace rizik a příležitostí zavedení systému CSR; 

 navržení opatření pro zavedení prvků CSR.  

1.2 METODYA POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Při vypracování diplomové práce jsou použity obecné analytické metody risk 

managementu. Vlastní práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na 

definování hlavních teoretických východisek. Zejména na definici společenské odpovědnosti 

organizací a jejího využití ve veřejné správě. Následně je definován management rizik, 

existující metody pro stanovení rizik, analýza rizika způsoby jejich ošetření.  

Druhá část diplomové práce se zaměřuje na analýzu současného stavu, v rámci které je 

představen Úřad Městské části Brno střed (dále Úřad MČ BS či Úřad). Jsou vymezeny 

společensky odpovědné aktivity Úřadu a definovány jeho zainteresované strany. Dále jsou 

představeny jednotlivé etapy a kroky projektu implementace CSR do Úřadu MČ BS. 

V následující kapitole druhé části práce je provedena identifikace rizik a příležitostí 

definovaného projektu pomocí metod; rozhovor s projektovým manažerem, analýza 

předpokladů a omezení a SWOT analýza. Následně jsou jednotlivá identifikovaná rizika 

analyzována skórovací metodou s mapou rizik. Závěrem druhé části diplomové práce je 

definováno ošetření a řízení vybraných rizik.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 

2.1 VYMEZENÍ POJMŮ 

Koncept společenské odpovědnosti organizací je za celou svou dobu působení popsán 

celou řadou definic. Nelze však jednoznačně říci, která je ta správná.  

Dle Kunze [1] je hlavní příčina této nejednotnosti fakt, že společenská odpovědnost 

organizací je založena na dobrovolnosti. Dále však uvádí, že i na vzdor odlišností těchto definic 

je spojuje názor, že organizace je nedílnou součástí společnosti, a že nefunguje úplně izolovaně 

od okolního světa. Tento fakt ji přináší nejrůznější základní práva, ale také povinnosti vůči širší 

společnosti. 

Zelená kniha Evropské Unie zdůrazňuje faktor dobrovolnosti a společenskou 

odpovědnost představuje jako: „dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do 

každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery.“. [2] 

Mezinárodní norma ČSN ISO 26000, uvádí, že společenská odpovědnost je 

odpovědnost organizací za dopady jejích rozhodnutí a aktivit na společnost a životní prostředí 

skrze transparentní etické chování, které má následující charakter [3]:   

- přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a dobrým životním podmínkám ve 

 společnosti; 

- bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran; 

- je v souladu s příslušnou legislativou a mezinárodními standardy chování; a 

- je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejich vztazích. 

 POZNÁMKA 1 Aktivity zahrnují výrobky, služby a procesy. 

POZNÁMKA 2 Vztahy představují aktivity organizace a rámci její sféry vlivu.  

Pro komplexnější pochopení víše uvedených definic je důležité vymezit další pojmy, 

které pokládám za důležité.  

Je nutno uvést, co si představit pod pojmem organizace. Norma ČSN ISO 26000 uvádí, 

že organizace je subjekt nebo skupina osob a zařízení s vnitřním upořádáním odpovědností, 
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pravomocí, vztahů a identifikovatelnými cíli. Pojem organizace označuje jak veřejný, tak 

soukromý sektor také jak ziskové, tak neziskové společnosti. [3] 

Dalším velmi opakovaným pojmem je odpovědnost, kterou můžeme popsat jako stav, 

kdy je organizace za svá rozhodnutí a své aktivity odpovědná vůči svým řídícím orgánům, 

právním orgánům a v širším smyslu vůči zainteresovaným stranám. [3] 

Zainteresované strany neboli stakeholdeři jsou organizace či skupiny jednotlivců, jež 

mají vliv na činnost podniku nebo jsou jeho činností nějak ovlivněny. Přirozeně to tedy skupiny, 

které mají zájem o na činnosti organizace. Stakeholdeři mohou být rozděleni do dvou skupin 

na primární a sekundární, kdy do primární řadíme například zaměstnance, vlastníky, zákazníky 

či věřitele a do sekundární veřejnost, média či stát a místní zastupitelství [4] 

V neposlední řadě další důležitý pojem, který velmi úzce souvisí se společenskou 

odpovědností, je udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj lze charakterizovat jako alternativní 

model vývoje společnosti oproti dominující industriální ekonomice. Definice udržitelného 

rozvoje ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové)  

z r. 1987 zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných 

generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor 

jiných národů.“ [5] 

2.2 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

I navzdory tomu, že výše uvedené řádky dokládají nejednotnost v definování 

společenské odpovědnosti a ukazují její značnou šíři, je možné vymezit její základní principy.  

V následující podkapitole je popsáno sedm základních principů společenské odpovědnosti, tak 

jak je představuje ČSN ISO 26000. Je nutné si uvědomit, že organizace by měly ve svém 

chování vycházet ze standardů, směrnic nebo pravidel chování v kontextu konkrétní situace. 

Přičemž musí být vždy bráno v úvahu společenské, environmentální, právní, kulturní, politické 

a organizační rozdíly. Velmi ceněno je chování tzv. nad rámec legislativní povinnosti, tedy „z 

dobré vůle“ společnosti. Ve skutečnosti se však nejedná pouze o „dobrou vůli“ ale o reakci na 

menší či větší tlak, který na organizaci vyvíjejí stakeholdeři. [6], [3] 

Princip odpovědnosti 

Princip odpovědnosti stanovuje, aby organizace byla odpovědná ze své dopady na 

společnost, hospodářství a životní prostředí. Říká, aby společenská odpovědnost udělovala 

závazek organizacím k rozvoji kvality života a představovala etický imperativ pracovat ve 
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prospěch společnosti. Být odpovědný pro management znamená povinně se zodpovídat 

držitelům kontrolních podílů v organizaci dále povinně se zodpovídat právním autoritám  

a respektovat zákony a předpisy. Být však odpovědný za celkový dopad organizace pro 

management znamená, že se odpovědnost organizace vůči těm, kdo jdou ovlivněni jejím 

rozhodnutím a aktivitami, stejně jako obecně vůči společnosti, mění podle povahy dopadů  

a okolností. V praxi společenská odpovědnost znamená, že organizace by měly projevovat 

zájem o dění ve svém okolí a trvale se snažit o minimalizaci sociálních, etických i 

environmentálních rizik či hledání trvale udržitelných řešení. [1], [3] 

Princip transparentnosti 

Princip transparentnosti stanovuje, aby organizace byla ve svých rozhodnutích  

a aktivitách, které mají dopad na ostatní, otevřená v poskytování informací. Tento závazek 

překračuje tradiční povinnost firem chovat se zodpovědně vůči svým akcionářům, ale vztahuje 

se i na ostatní stakeholdery, ať už se jedná o primární či sekundární. Organizace by měla 

jasným, přeným a úplným způsobem zveřejnit politiky, rozhodnutí a aktivity, za něž nese 

odpovědnost a to včetně jejich známých a pravděpodobných dopadů na společnost a životní 

prostředí. Takovéto informace by měly být jednoduše dostupné, srozumitelné a poskytované 

včas. [1], [3] 

Princip etického chování 

Etické chování charakterizujeme jako chování, které je v kontextu konkrétní situace 

v souladu s uznávanými principy správného nebo dobrého chování a zároveň je v souladu 

s mezinárodními standarty chování. Přičemž mezinárodní standarty chování jsou odvozené 

z mezinárodního zvyklostního práva, obecně uznávaných principů práva či mezivládních 

dohod, jež jsou obecně uznávány. Princip etického chování tak jednoduše znamená, že by 

organizace měly mít etické chování a aktivně ho podporovat.  

S tímto principem úzce souvisí vědní disciplína podnikatelská etika (Business Ethics), 

což je jedna z forem aplikované etiky, která je zaměřena na uplatňování etických principů 

v ekonomické praxi. Pro aplikaci a podporu etického chování by organizace měly deklarovat 

své základní hodnoty a principy, prosazovat a povzbuzovat standardy etického chování, 

k čemuž velmi dobře slouží například etický kodex organizace. Možností, jak podporovat etické 

chování organizace je nepřeberné, vždy záleží na specifickém postavení organizace a jejich 

stakeholderů. [1], [3] 
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Princip brání ohledu na zájmy zainteresovaných stran 

Tento princip stanovuje, že by organizace měly respektovat a brát v úvahu zájmy svých 

zainteresovaných stran. Organizace by v první řadě měla určit své zainteresovaná strany, být si 

vědoma jejich zájmů a legálních práv, respektovat je a reagovat na jejich vyjádření. Organizace 

si musí uvědomit, že zájmy některých zainteresovaných stran mohou výrazně ovlivnit aktivity 

organizace. Zároveň organizace musí brát v úvahu vztah zájmů zainteresovaných stran k širším 

očekáváním společnosti a k udržitelnému rozvoji, stejně tak jako povahu vztahu 

zainteresovaných stran k organizaci. Takto aktivní spolupráce mezi organizací a jejími 

stakeholdery umožňuje vytvářet tzv. „win-win“ situace, ze kterých mohou těžit obě strany. Pro 

takovouto spolupráci je však nutný odpovědný přístup nejen organizace, ale také samotných 

jejich stakeholderů, kteří by měli být odpovědnými partnery. [1], [3] 

Princip respektování pravidel právního státu 

Princip respektování pravidel právního státu představuje, že by organizace měla 

akceptovat povinnost dodržování zákonných pravidel. Je důležité si uvědomit, že pojem 

právního státu se týká nadřazenosti zákona a zejména myšlenky, že žádný jedinec nestojí nad 

zákonem a že také vláda podléhá zákonům. Z pohledu společenské odpovědnosti tento princip 

znamená, že organizace plní všechny příslušné zákony a předpisy. Což značí, že by organizace 

měla zajistit opatření, aby si byla vědoma příslušných zákonů a předpisů, aby informovala 

osoby v rámci organizace odpovědné za jejich dodržování a aby dohlížela na to, že dodržovány 

skutečně jsou. [3] 

Princip respektování mezinárodních standardů chování  

Princip respektování mezinárodních standardů chování stanovuje, aby organizace 

respektovala relevantní mezinárodní standardy chování, přičemž bude dodržovat princip 

respektování zákonných norem. V situacích, kdy zákon nezajišťuje dostatečnou 

environmentální nebo sociální ochranu by se organizace měla snažit dodržet alespoň 

mezinárodní standardy chování. V zemích, kde je zákon v konfliktu s mezinárodními standardy 

chování, by se měla organizace snažit tyto standardy respektovat v maximálním možném 

rozsahu. Organizace by se také měla vyhýbat spolupráci na aktivitách jiné organizace, jež 

nejsou v souladu s mezinárodními standardy chování. [3] 

Princip respektování lidských práv 

Princip respektování lidských práv stanovuje, že by společnost měla uznávat význam  

a univerzálnost lidských práv. To znamená respektování a prosazování práva stanoveného ve 



16 

Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod. Akceptovat, že tyti práva jsou univerzální, tudíž 

aplikovatelná ve všech zemích, kulturách a situacích. Organizace by tedy měla přijímat 

opatření, která směřují k respektování lidských práv v situacích, kdy nejsou chráněna,  

a vyhýbat se tomu, aby z takových situací těžila. [3] 

Dle Kunze [1] do principů dále můžeme zařadit princip dobrovolnosti, protože 

k zodpovědnému chování organizace nejsou donuceny silou zákona, ale vychází z jejich 

vlastního přesvědčení. Dále Kunze uvádí princip systematičnosti a dlouhodobého časového 

horizontu, kde zdůrazňuje, že společenská odpovědnost organizací je dlouhodobá záležitost, 

kdy by se organizace měly soustředit na dlouhodobé cíle a dlouhodobou udržitelnost.  

2.3 TŘI PILÍŘE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

Struktura společenské odpovědnosti je založena na třech pilířích, které anglicky 

označujeme jako triple-bottom-line. Mezi tyto tři pilíře řadíme [1]: 

 ekonomický pilíř (profit), 

 sociální pilíř (people), 

 a environmentální pilíř (planet). 

 

 

Díky tomuto rozdělení, se společenská odpovědnost někdy označuje jako trojí 

odpovědnost. Jednoduše jde o odpovědnost organizace za dopady své primární činnosti, a to 

vůči svým partnerům a zaměstnancům (zahrnutých v ekonomickém pilíři), životnímu prostředí 

(zahrnutému v environmentálním pilíři) a blízké veřejnosti (zahrnuté v pilíři sociálním).  

Obr. č. 1 - Triple bottom line [1] 
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Dle Zdražilové lze ke každému z pilířů přiřadit hlavní skupiny zainteresovaných 

objektů, které jsou činností organizace v rámci daného pilíře ovlivněny. Tabulka 1 tedy obecně 

charakterizuje hlavní skupiny zainteresovaných objektů v rámci každého ze tří pilířů 

společenské odpovědnosti. [6] 

 

Tab. č.1-Tři pilíře CSR [6] (Vlastní zpracování) 

Ekonomický pilíř Sociální pilíř Environmentální pilíř 

Trhy Pracoviště  Společenství Životní prostředí  

Hlavní skupiny zainteresovaných objektů 

 Zákazníci/spotřebitelé  Zaměstnanci  Státní 

orgány 

 Organizace a 

hnutí zabývající 

se 

problematikou 

životního 

prostředí  

 Smluvní/obchodní 

partneři 

 Odbory  Neziskové 

organizace 

 Investoři  Zaměstnavatelé 
 

 Veřejný sektor  Místní 

komunity 

 

 
 Podnik 

 

 
 Státní orgán 

 

   

 

Dále Zdražilová uvádí problémy týkající se odpovědnosti, se kterými se organizace 

mohou setkat v rámci jednotlivých pilířů. [6] 

Do ekonomického pilíře například spadá odpovědné řízení dodavatelských řetězců, 

kvalita, bezpečnost produktů, férové ceny, či etická reklama. Sociální pilíř může zahrnovat 

problémy jako školení a rozvoj pracovníků, rovné příležitosti na pracovišti, či zdraví  

a bezpečnost. V rámci společenství by se organizace mohla setkat s problémy týkající se 

sociální integrace (tolerance, sociální koheze), místní infrastruktury, ekonomické obnovy  

a rozvoje nebo bezpečnosti. Environmentální pilíř obsahuje problémy týkající se například 

užívání zdrojů (nerostné suroviny, nakládání s vodou, klimatická změna), odpadů či znečištění 

(vzduchu, vody, půdy, snížením biologické diverzity).  

Zdražilová [6] však rázem dodává, že jednotlivé pilíře jsou velmi obecné, proto není 

možné je všechny obecně aplikovat na veškeré typy organizací. 
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2.4 PŘÍNOSY A KRITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

2.4.1 Přínosy společenské odpovědnosti  

Koncept společenské odpovědnosti svým vlivem přináší výhody pro celou řadu 

zainteresovaných skupin. Pavlík a Bělčík [7] ve své knize uvádí rozdělení těchto skupin na 

klienty organizace, její zaměstnance, dodavatele, občany státu, kde je CSR koncept uplatňován, 

veřejný sektor a samotné organizace praktikující CSR. Dále tito autoři shrnují jednotlivé 

přínosy pro každou definovanou skupinu.  

Pro klienty organizací praktikující CSR je přínosem zvyšování kvality nakupovaných 

produktů či služeb, stejně tak jako inovace organizací vedoucí k širší nabídce těchto produktů 

či služeb. Pro zaměstnance koncept CSR přináší zlepšování pracovního prostředí, díky 

praktikování CSR se zvyšuje péče o zaměstnance a o rozvoj jejich kvalifikace. Tento fakt má 

vliv na spokojenost zaměstnanců taktéž na jejich kvalitu a loajalitu. Což poskytuje jisté výhody 

pro samotnou organizaci uplatňující koncept CSR. Spokojení zaměstnanci se svou spontánností 

silně podílí na posilování image podniku. A jejich loajalita snižuje fluktuaci zaměstnanců  

a náklady na přijímání nových lidí. Pro dodavatele spolupracující s organizacemi 

praktikujícími CSR jsou hlavními výhodami zefektivnění a zprůhlednění dodavatelko-

odběratelských vztahů a pozitivní tlak na zvyšování kvality jejich dodavatelských služeb. Pro 

občany se díky praktikujícímu konceptu CSR zlepší životní prostředí a sociální vztahy 

v konkrétním regionu. Přínosem praktikování CSR pro Veřejný sektor je zlepšující se kvalita 

a dostupnost veřejných služeb (díky finanční a kapacitní podpoře organizací uplatňující  

CSR). [7] 

Pro samotné organizace má koncept CSR hned několik zásadních výhod. 

Z dlouhodobého hlediska provozování konceptu CSR organizacím přináší zvyšování zisku,  

i když Pavlík a Bělčík popisují tento přínos jako jeden z nejvíce diskutabilních. Dále dodávají, 

že relativita této výhody může být vysvětlena například tím, že aktivity CSR často přispívají ke 

zvýšení zisku nepřímo. Velmi silným přínosem je však zvyšování hodnoty organizace. 

Společenská odpovědnost zvyšuje hodnotu nehmotných aktiv, jako je firemní reputace, hodnota 

značky, lidských kapitál či vztahy důvěry a partnerství. Tento fakt zvyšuje hodnotu podniku 

jako celku i pro samotné vlastníky organizace.  Dalším podstatným přínosem praktikování 

konceptu CSR je úspora nákladů. I přesto, že činnosti CSR vyžadují určité finanční prostředky 

organizace, tyto aktivity vedou často k inovacím, které posléze mohou pomoci organizaci snížit 

náklady, respektive zvýšit efektivitu. K této skutečnosti se vztahují například přímé úspory 
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spojené s ochranou životního prostředí (efektivnější využívání přírodních zdrojů, 

upřednostňování prevence před léčbou), přímé úspory plynoucí z kvality produktů i z kvality 

managementu či snížení nákladů na řízení rizik (zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout 

se rizikovým faktorům). Mezi další přínosy praktikování CSR organizací patří odlišení se od 

konkurence, čímž se zvyšuje přitažlivost organizace pro investory. V neposlední řadě CSR pro 

organizaci přináší posílení loajalitu zákazníků i zaměstnanců a celkové zlepšení vztahů 

s okolím (se stakeholdery). [7] 

2.4.2 Kritika společenské odpovědnosti  

Během doby své existenci si koncept společenské odpovědnosti organizací získal nejen 

řadu obhájců, ale i kritiků.  

Jedním ze známých kritiků tohoto konceptů se stal nositel Nobelovy ceny Milton 

Friedman, který během svého života publikoval mnoho knih a příspěvků, v nichž kritizoval 

CSR a jeho zastánce. Jedním z nejpamátnějších výroků se stalo tvrzení, že: „Jedinou 

společenskou odpovědností firmy je navyšování zisku.“. [8] Friedman se ve svých výrocích 

domnívá, že zapojení se do společensky prospěšných aktivit firmu odvádí od jejího hlavního 

cíle, rozmělňuje její základní poslání a zvyšuje její náklady. Dále Friedman zastává názor, že 

organizace, která se primárně snaží o maximalizaci svého zisku, díky neviditelné ruce trhu 

přispěje vlastně k tomu, že v konečném důsledku mají z tohoto zisku užitek i další stakeholdeři. 

Proto podle Friedmana není tedy správné od podniků a organizací požadovat ještě více, neboť 

maximalizací jejich zisku již dostatečně přispívají ke společenskému blahobytu. [8] 

Současným kritikem konceptu společenské odpovědnosti organizací je profesor Robert 

Reich z Kalifornské university v Berkley. Robert Reich ve své knize Supercapitalism:  

The transformation of Business, Democracy and Everyday life označuje CSR jako nebezpečné 

rozptýlení, které podkopává demokracii. [9] Reich se domnívá, že přijetím koncepce CSR firmy 

nepřímo suplují povinnosti vlády. Právě vláda by totiž měla stanovit pravidla zachovávající 

volný trh pro firmy, které se koncentrují na maximalizaci zisku. Dále Reich uvádí, že CSR se 

stává hlavně nástrojem publics relations v rukou manažerů a PR expertů, kteří ho využívají 

CSR k manipulaci ostatních stakeholderů a široké veřejnosti. [1], [9] 

2.5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ VE SVĚTĚ 

I přesto, že koncept společenské odpovědnosti je dobrovolný, velmi rychle se rozšiřuje 

mezi nadnárodní organizace a mimo soukromý sektor. Velmi populární je také mezi 
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neziskovými organizacemi. První iniciativa, jak ukotvit koncept společenské odpovědnosti 

vznikla na půdě OSN v roce 2001, kdy byla vytvořena Globální dohoda OSN.  

Globální dohoda OSN (UN GlobalCompact) je strategická politická iniciativa 

směřovaná k firmám, které se rozhodnou upravit své činnosti a přijmou principy této dohody 

celkem ve čtyřech oblastech – v oblasti lidských práv, pracovního trhu, životního prostředí  

a boje proti korupci. Globální dohoda OSN je tedy určitou platformou, na které se účastníci 

hlásí k závazku udržitelnosti a firemního občanství. [6] 

Od roku 2015 má tato dohoda své zázemí i v České republice, kdy zde: „Podporuje 

firmy (jak místní, tak i pobočky zahraničních společností), které jsou zapojeny do UN GC  

v implementaci jeho základních principů a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, možnosti 

učení, kolektivní akci a partnerství. Prostřednictvím dialogu (včetně politického) umožňuje 

svým členům aktivně ovlivňovat CSR politiku v ČR.“.[10] 

Druhou globální inciativou je aktivita OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj) v oblasti nadnárodních společností. Tato organizace v roce 2000 vydala Směrnici pro 

multinacionální společnosti (Guidelines for Multinational Enterprices). Směrnice obsahuje 

doporučení formulované vládami a adresované nadnárodním podnikům, které operují na jejich 

území, či korporacím ze států, které se k této směrnici přihlásily. Tato doporučení poskytují 

nezávazné zásady a standardy odpovědného chování podniků v globálním kontextu a v souladu 

s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy. Tyto pokyny jsou jediným 

mnohostranně odsouhlaseným a komplexním kodexem zodpovědného obchodního chování, 

které se jednotlivé vlády zavázaly podporovat. [6], [11] 

Třetí iniciativou je Globální iniciativa ve výkaznictví (Global Reporting Initiative - 

GRI). Tato iniciativa si klade za cíl vytvořit důvěryhodný a uznávaný rámec pro tzv. výkaznictví 

o udržitelném rozvoji (Sustainability reporting), který by byl použitelný pro organizace všech 

velikostí a zaměření. Tento rámec zahrnuje podávání zpráv o dopadu aktivit a rozhodování 

organizací v oblasti ekonomické, environmentální a sociální. GRI také obsahuje dokumenty, 

které by organizacím měly pomoct s vytvářením jednotné formy zprávy o jejich společenské 

odpovědnosti. Rozsah reportingu je jako samotná CSR dobrovolný, což znamená, že organizace 

si sama vybírá, které oblasti svých aktivit bude vykazovat. Dle GRI je ale důležité, aby reporting 

byl vyvážený a reportoval jak o pozitivních dopadech činnosti organizace, tak o dopadech 

negativních. [6] 
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Čtvrtou významnou iniciativou je mezinárodní norma ISO 26000, která byla vytvořena 

pracovní skupinou pro společenskou odpovědnost. Tato norma je určena k použití pro všechny 

typy organizací v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru, bez ohledu na její velikost a na 

to, zda působí v rozvojových či rozvinutých zemích. I když ne všechny čísti této normy jsou 

stejně užitečné pro všechny organizace. Norma 26000 nabízí uživatelům pokyny, ale není 

závazná, je tedy určena k dobrovolném používání. Z těchto důvodů není tato norma vhodná pro 

účely certifikace. Norma 26000 tedy slouží spíše jako návod pro organizace, jak integrovat 

společensky odpovědné chování do již existujících strategií, systémů a procesů. [3], [6] 

Na evropské půdě je již od počátku devadesátých let možné sledovat iniciativy na poli 

CSR prostřednictvím aktivit Evropské komise. Například apelem na firemní sektor, aby přijal 

Evropskou deklaraci proti sociálnímu vyloučení, která měla být řešením pro strukturální 

problémy Evropy.  V roce 2000 vznikla síť pro výměnu informací a zkušeností ohledně CSR 

s názvem CSR Europe. CSR Europe dnes funguje jako přední evropská síť společenské 

odpovědnosti firem, která shromažďuje více než 10 000 společností. Působí jako platforma pro 

ty podniky, které chtějí zvýšit udržitelný růst a pozitivně přispět ke společnosti a zároveň 

spolupracuje i s organizacemi CSR v jiných regionech po celém světě. [12], [13] 

Významným mezníkem pro CSR v Evropě byl Lisabonský summit v roce 2000. Zde 

byla podniková odpovědnost vtělena do samotné Lisabonské strategie slovy: „vytvořit z Evropy 

do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, schopnou 

dosahovat udržitelného ekonomického růstu s vyšším počtem a lepšími pracovními místy a vyšší 

úrovní sociální koheze.“. [12] 

2.6 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ V ČR 

V posledních letech jsme svědky velmi rostoucího zájmu o CSR v České republice.  

I když s uplatňováním principů CSR bychom se mohli setkat již daleko dříve. Například už 

v první polovině dvacátého století, kdy bývá v souvislosti se společenskou odpovědností 

nejvíce zmiňovaná osobnost Tomáše Bati. [12] 

Pro novodobý rozvoj principů CSR v České republice hrají významnou roli instituce 

zaměřené na CSR, filantropii či podnikatelskou etiku. Mezi tito instituce lze zařadit Asociaci 

společenské odpovědnosti, Business Leaders Forum, Českou podnikatelskou radu pro 

udržitelný rozvoj, Byznys pro společnost či již zmiňovanou Národní síť Global Compact Česká 

republika. [14] 
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Asociace společenské odpovědnosti funguje jako platforma více než 200 firem, 

subjektů veřejného a neziskového sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem  

o společenskou odpovědnost a udržitelnost v České republice. Jejím úkolem je sdružovat  

a propojovat organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem 

zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání. Asociace 

společenské odpovědnosti také prostřednictvím dialogu (včetně politického) aktivně ovlivňuje 

CSR politiku v zemi.[16] 

Business Leaders Forum je významnou platformou v problematice společenské 

odpovědnosti již od roku 1992, kdy vznikla základě podnětu mezinárodní organizace 

International Business Leaders Forum. Členy této organizace jsou české firmy a české pobočky 

nadnárodních firem. Snahou organizace je prosazovat a zvyšovat povědomí a zájem o CSR. 

Samotná organizace charakterizuje svou činnost následovně: „Pomáháme firmám naplňovat 

principy společenské odpovědnosti (CSR), pořádáme setkání firemních leaderů, inspirujeme 

vysokoškolské studenty a ukazujeme přínosy CSR.“ [16] 

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, která vznikla v roce 2002, je 

občanské sdružení, v němž se sdružují společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky 

pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Česká podnikatelská 

rada pro udržitelný rozvoj připravuje a realizuje podnikové či sektorové programy a projekty 

místního, regionálního a národního charakteru se zaměřením na propojování cílů udržitelného 

hospodářského vývoje, zajištění sociálních hodnot a environmentální přijatelnosti. Dále tato 

organizace spolupracuje se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, čímž 

umožňuje přístup k záměrům, novým trendům, programům a jejich výstupům, a případně s nimi 

propojuje národní programy a projekty. [17] 

Organizace Byznys pro společnost je vůbec největší platforma pro odpovědné firmy 

v České republice. Členové této platformy jsou desítky nejvýznamnějších společností, 

například Skupina ČEZ, Plzeňský Prazdroj, a.s., Johnson & Johnson, Metrostav, a.s. a další. 

Byznys pro společnost dále spolupracuje s klíčovými svazy, institucemi a státem. Cílem této 

organizace je pomáhat velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale 

udržitelného byznysu a CSR. Mezi významné aktivity organizace například patří hnutí 

„Zapojím se“, které funguje jako národní platforma firemního dobrovolnictví či Národní 

potravinové sbírky. [18] 

I přesto, že CSR není v České republice výrazně regulována státem, se na jejím rozvoji 

a propagaci podílejí i vládní organizace. Národním gestorem pro CSR je od roku 2013 
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Ministerstvo obchodu a průmyslu, které vypracovává strategický dokument Národní akční 

plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR). Současně je 

Ministerstvo obchodu a průmyslu pověřeno řízením Rady kvality ČR a organizačním zajištěním 

její činnosti. Přičemž Rada kvality ČR je vrcholným poradním, iniciačním a koordinačním 

orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování 

Národní politiky kvality v České republice. [19], [20] 

2.7 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Stejně jako v soukromém faktoru se i ve veřejné správě klade důraz na udržitelný rozvoj 

společnosti. Veřejnou správu lze také charakterizovat rostoucím tlakem na zvyšování její 

efektivnosti, zvyšující se snahou o veřejnou kontrolu nad činností veřejné správy, či rostoucími 

požadavky veřejnosti na kvalitu a kvantitu požadovaných informací ze strany veřejného 

sektoru. Na základě těchto vlivu je od roku 2016 ve veřejné správě uplatňován model CSR 

vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global 

Compact – Committed to Sustainability (Závazek k udržitelnosti). [7], [21] 

Veřejná správa je klíčovým aktérem v oblasti společenské odpovědnost z jednak  

z hlediska motivace firem i občanů ke společensky odpovědným aktivitám, tak z hlediska 

vlastního zájmu o to, jít příkladem a chovat se společensky zodpovědně.  

Počet implementací konceptu společenské odpovědnosti do veřejné správy se za 

poslední roky zvyšuje. Příkladem dobré praxe je například Jihomoravský kraj, který mimo jiné 

společenské aktivity vyniká například včelařením na střeše úřadu, či oceňováním ostatních 

organizací prostřednictvím soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za CSR. Mezi další 

veřejné správy, které se vyznačují uplatňováním společenské odpovědnosti, se řadí Městská 

část Praha 13, která například realizovala inovativní projekt „CSR do škol“, dále Město 

Chomutov, Město Kopřivnice či například Obec Otice. [22] 

2.7.1 Postoj veřejné správy k CSR 

Vzhledem k tomu, že veřejný sektor patří k největším sektorům každého státu či 

regionu, a jeho přímé i nepřímé výstupy činností zásadně zasahují do všech oblastí CSR 

(ekonomická, sociální, environmentální) a udržitelného rozvoje společnosti, je nezbytné 

podotknout, že veřejná správa má v konceptu společenské odpovědnosti nezastupitelnou úlohu. 

Stejně tak jako organizace soukromého sektoru má i veřejná správa možnost praktikovat 

CSR v rámci svých činností, navíc má však schopnost tvořit odpovídající podmínky pro rozvoj 
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tohoto konceptu, jeho popularizaci a propagaci. Organizace státní správy mohou vystupovat 

v některé z následujících rolí. [7], [22] 

 Pasivní role veřejné právy k CSR 

Orgán veřejné správy se účastní aktivit CSR, které jsou nad rámec legislativních 

požadavků dobrovolně realizovány někým jiným. Orgán státní správy zde 

vystupuje pouze jako „uživatel“ těchto aktivit. V praxi tato role může například 

znamenat poskytováním záštity orgánem veřejné správy nad CSR akcemi či 

účastí na konferencích a seminářích vztahujících se k CSR.  

 Aktivní role veřejné správy k CSR 

Orgán veřejné správy dobrovolně realizuje aktivity CSR, praktikuje CSR ve své 

činnosti a fungování (jde ostatním příkladem). V praxi se tato role projevuje 

nesčetným množství aktivit korespondujících s konceptem CSR. Například 

ekologizace provozu daného orgánu veřejného sektoru, odpovědné nakupování 

a zadávání veřejných zakázek, rozklikávací rozpočet daného orgánu, podpora 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců daného orgánu, hromadné darování krve, 

charitativní akce a podobně.  

 Pro-aktivní role veřejné správy k CSR 

Orgán veřejné správy vytváří příznivé prostředí a vstřícné podmínky pro rozvoj 

dobrovolných aktivit, které směřují ke zlepšování podmínek společnosti či 

ochraně životního prostředí. V praxi tato role znamená legislativní činnost pro 

podporu konceptu CSR, oceňování aktivních organizací, vstup do 

mezinárodních či národních organizací, které se zaměřují na ochranu životního 

prostředí, zdraví, sociální oblast, a tak dále. 

2.7.2 Důvody veřejné právy pro zavedení CSR principů 

Dle Pavlíka a Bělčíka [7] může implementace CSR do praxe organizace veřejné správy 

 přinést: 

 ochranu a rozvoj dobré pověsti; 

 posilování odpovědnosti vůči občanům; 

 zlepšení vztahů s okolím; 

 zapojení občanů do přímého řešení věcí veřejných; 

 snížení nákladů na řízení rizik (zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout se 

rizikovým faktorům); 
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 hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou 

praxí, úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu); 

 udržení a přitažení kvalitních zaměstnanců do úřadu; 

 objektivní porovnání a průkaznost dosažených výsledků (reporting, 

benchmarking) – posílení transparentnosti; 

 příležitost pro synergii cílů rozvoje regionu s rozvojovými cíli soukromých 

firem a neziskovými organizacemi.   

MANAGEMENT RIZIK 

2.8 VYMEZENÍ POJMŮ 

Pro pochopení teorie managementu rizik považuji za důležité definovat následující 

pojmy.  

Pojem aktivum značí vše, co má pro hodnocený subjekt hodnotu, která může být 

zmenšena působením hrozby. Aktiva obecně dělíme na hmotná, což si lze představit například 

jako cenné papíry, nemovitosti, peníze apod. a na nehmotná, což jsou například informace, 

morálka, kvalita zaměstnanců či pověst firmy. Aktivum se vyznačuje dvěma charakteristikami, 

a to hodnotou a zranitelností, která bude definovaná dále. [23] 

Hrozbu charakterizujeme jako konkrétní událost, aktivitu nebo osobu, jejíž výskyt 

nastartuje děj s negativním dopadem na aktiva. Hrozby mohou být přírodního či lidského 

původu a mohou být náhodné nebo úmyslné. Taktéž hrozby mohou pocházet zevnitř i zvenčí 

organizace a postihnout více než jedno aktivum. Základní charakteristikou hrozby je její síla 

neboli úroveň. [23], [24] 

Dalším významným pojmem v procesu managementu rizik je zranitelnost. Zranitelnost 

charakterizujeme jako nedostatek, slabinu nebo stav analyzovaného aktiva. Zranitelnosti 

mohou souviset s vlastnosti aktiva a vznikne všude tam, kde dochází k interakci mezi hrozbou 

a aktivem. Základní charakteristikou zranitelnosti je její úroveň, která se hodnotí dle 

náchylnosti aktiva být poškozeno hrozbou a důležitostí aktiva pro analyzovaný subjekt. [23] 

Pro vymezení samotného pojmu riziko neexistuje jednotná obecně uznávaná definice. 

Karel Rais a Vladimír Smejkal však riziko definují jako: „situaci, v níž existuje možnost 

nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, ve který doufáme nebo ho očekáváme". [23] 
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Česká technická norma ISO 31000, zabývající se Managementem rizik, pro své potřeby 

popisuje riziko jako: „Účinek nejistoty pro dosažení cílů.“ a zároveň v poznámkách k chápání 

dodává následující [25]: 

1. Účinek je odchylka od očekávaného – kladná a/nebo záporná.  

2. Cíle mohou mít různá hlediska a mohou být uplatňovány na různých úrovních.  

3. Rizika jsou často charakterizována odkazem na potenciální události a následky nebo 

jejich kombinaci. 

4. Riziko se často vyjadřuje jako kombinace následků událostí a s ní související možnosti 

výskytu. 

5. Nejistota je stav dokonce i částečného nedostatku informací související s pochopením 

nebo znalostí a jejich následků nebo možnosti výskytu.  

Dále Karel Rais a Vladimír Smejkal [23] uvádějí, že s rizikem jsou úzce spjaty dva 

pojmy. Pojem neurčitého výsledku, kdy musí existovat alespoň dvě varianty řešení a jejich 

výsledek musí být nejistý. Druhý pojem značí, že alespoň jeden z možných výsledků je 

nežádoucí.  

2.9 MANAGEMENT RIZIK PROJEKTŮ 

V literatuře lze nalézt různé chápání a přístup k definici řízení rizik neboli jejich 

managementu. Publikace Karla Raise a Vladimíra Smejkala uvádí: „Řízení rizik je proces, při 

němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících i budoucích faktorů a navrhuje 

řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů a naopak umožňují využít 

příležitosti působení pozitivních vlivů.“. [23] 

Dle Zdeňka Častorála této definicí chybí vztah k identifikaci rizik a analýze, což je, dle 

něj, právě těžiště při managementu rizik, a tak ve své knize uvádí novou definici. „Management 

(řízení) rizik – je součástí metod managementu, využívající strategický (koordinovaný) přístup 

manažerských opatření k rizikovým faktorům a rizikovým stavům založený na analýze, 

rozhodování a implementaci.“. [26] 

Management řízení rizik se často aplikuje do řízení projektu. Přičemž riziko v tomto 

případě chápeme jako: „Nejistou událost nebo podmínku, která, pokud nastane, má pozitivní 

nebo negativní dopad na cíle projektu.“[27] 

Norma ČSN IEC 62198, která se zajímá o management rizik projektu, popisuje risk 

management následovně: „Management rizika je systematické používání politik, postupů  
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a pracovních technik managementu úkolů zabývajících se určováním souvislostí, zjišťováním, 

analýzou, vyhodnocováním, posuzováním, ošetřováním, monitorováním rizik a komunikací  

o nich takovým způsobem, který umožňuje organizaci minimalizovat ztráty a maximalizovat 

vhodné příležitosti nákladově efektivním způsobem.“. [28] 

Projektové riziko s kladným (pozitivním) dopadem je možné interpretovat jako 

příležitost a naopak se záporným (negativním) dopadem jej označujeme jako hrozbu. 

Projekty je, dle vztahu k podniku, možné označovat jako externí a interní. U externích 

projektů je cílem dosáhnout co nejvyšší hrubé marže a jsou zároveň zdrojem zisku. Interní 

projekty mají za cíl dosáhnutí konkurenční výhody, zefektivnění činnosti organizace či 

návratnost vložených prostředků. [27] 

Fáze projektu jsou obecně popsány za základě teoretické definice fází životního cyklu 

systému aplikované na projekt jako [27]: 

 koncepce,  

 proveditelnost, 

 předběžné plánování, 

 detailní plánování, 

 provedení, 

 testování a předání do provozu. 

Jednotlivé fáze projektu umožňují lépe řídit průběh projektu i jeho rizika na základě 

vyhodnocení výsledků fází. V jednotlivých etapách projektu se mění přístup k rizikům, 

v závislosti na tom, kolik informací již o projektu je k dispozici a do jaké míry se pokročilo 

v provádění projektu.  

Aplikace managementu rizik do řízení projektů lze provést dle obrázku č. 2, pomocí 

šesti fází. Jednotlivé fáze zahrnují stanovení kontextu projektu, identifikaci rizik, analýzu rizik, 

ošetření rizik, řízení rizik a závěrečné vyhodnocení, přičemž důležitým prvkem během celého 

procesu řízení rizik je komunikace a konzultace společně s průběžnou dokumentací. Vyznačení 

zpětných vazeb u fáze Řízení rizik znázorňuje opakování předchozích fází, které je zakresleno 

ve čtyřech místech procesu. [27] 
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Obr. č. 2 - Navržený proces managementu rizik [27] 

 

Vysvětlení a obsah jednotlivých fází managementu rizik je popsán v následujících 

podkapitolách.   
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2.9.1  Stanovení kontextu   

Fáze stanovení kontextu projektu zahajuje proces managementu rizik. Potřebnými 

vstupy pro tuto fázi musí být dostupné informace o projektu a jeho produktu, dále organizační 

pravidla podniku společně s interními a externími účastníky projektu a znalosti již 

z provedených obdobných projektů.  

Fáze stanovení kontextu zahrnuje tři části. V první části se odhaduje rizikovost  

a důležitost projektu. Na základě tohoto odhadu se se vybere vhodný manažer zodpovědný za 

management rizik. Ve druhé části se je třeba shromáždit dostupné podklady k projektu  

a vyhodnotit jeho externí a interní souvislosti. Zároveň se zde formálně zapíší hlavní cíle 

projektu. Třetí část slouží k přizpůsobení metodiky a procesu managementu rizik charakteru 

projektu. Dále je zde zpracován jmenný seznam účastníků managementu rizik, jejich role  

a zodpovědnost. Výstupem zahajovací fáze managementu rizik je plán managementu rizik, 

který stručně shrnuje poznatky získané v této fázi. [27] 

2.9.2 Identifikace rizik 

„Identifikace rizik spočívá v systematické analýze, identifikace, kategorizaci  

a dokumentaci rizik, které mohou ovlivnit projekt.“ (Svozilová, 2006) Ve fázi identifikaci rizik 

je hlavním cílem nalézt maximum rizik v projektu. Dále tato rizika popsat a zanést dostupné 

informace do registru rizik. Pro popis rizika se používá model rizika ve tvaru příčina – riziko – 

účinek. [27] 

Vladimir Šefčík ve své publikaci uvádí, že pro identifikaci hrozeb je nutná dobrá 

představivost a schopnost předvídat i takové jevy, o kterých se toho zatím ví jen málo. Dále 

uvádí, že identifikace hrozeb může probíhat paralelně s identifikací ohrožených aktiv. [29] 

K identifikaci rizik projektu jsou dle [27]vhodné následující metody: 

 Posouzení dokumentace a báze znalostí. 

 Metody získávání informací (Brainstorming, Delphi, Dotazníky, apod.). 

 Analýza SWOT. 

 Kontrolní seznamy (checklisty). 

 Analýza předpokladů a omezení. 

 Analýza kořenových (prvotních) příčin. 

 Diagramy (Analýza příčin a následků, systémové a procesní diagramy, apod.). 

 Metody identifikace a analýzy poruch a nebezpečí. 
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Výstupem fáze identifikace rizik je seznam rizik, ten poté je zapsán do registru rizik, 

který slouží k průběžnému záznamu důležitých informací o rizicích. 

2.9.3 Analýza rizik 

Analýza rizik se obecně týká rozvíjení a chápání rizika. Poskytuje vstup do posuzování 

rizik a k rozhodnutím o tom, zda je třeba dané rizika ošetřit, a také o tom, která strategie  

a metody ošetření jsou nejvhodnější. Analýza rizik v sobě zahrnuje příčiny a zdroje rizika, jejich 

následky a pravděpodobnost, že se tyto následky mohou vyskytnout. [30] 

Hlavním cílem analýzy rizik tedy je větší porozumění rizikům, jejich příčinám  

a mechanismům jejich vzniku a působení na cíle projektu. Hlavním vstupním údajem je registr 

rizik, který byl vytvořen v předešlé fázi managementu rizik. V této fázi jsou rizika 

kvantifikována pomocí stupňů nebo je kvantifikován jejich účinek na cíle projektu. Dále jsou 

rizika rozdělena podle priorit, dle kterých se bude postupovat při přípravě jejich ošetření. Takto 

kvantifikovaná rizika jsou i výstupem analýzy rizik společně s upřesněním o vlastnících rizik, 

kteří budou zodpovídat za jejich ošetření.[27] 

Metody pro analýzu rizika jsou různé, obecně je dělíme na kvalitativní, semikvalitativní, 

kvantitativní. Tyto metody budou dále popsány v kapitole 2.10. [30] 

2.9.4 Ošetření rizik 

Hlavním cílem fáze ošetření rizik je na základě posouzení možností ošetření rizik 

připravit optimální strategii a plán ošetření rizik projektu. Hlavními vstupními údaji je registr 

rizik, vytvořený a doplněný v předešlých fázích managementu rizik. K metodám používaným 

při návrhu ošetření rizik patří typové strategie ošetření rizik, které lze definovat následovně 

[24]: 

 Strategie 1. Eliminovat nejistotu: vyhnout se/využít,  

 Strategie 2. Přidělit vlastnictví: přenést/sdílet, 

 Strategie 3. Modifikovat vliv: zmírnit/posílit, 

 Strategie 4. Zahrnout do rozpočtu: přijmout. 

Prostějovská [24] dále přidává typy situací, ve kterých je jednotlivé strategie 

doporučeno použít (tabulka č. 2). 
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Tab. č. 2 - Protiopatření vzhledem k dopadu a výskytu (Vlastní zpracování) 

 Vysoká pravděpodobnost výskytu Nízká pravděpodobnost výskytu 

Vysoký dopad 
Vyhnut se/zmírnit 

Zmírnit/posílit 
Přenést/sdílet 

Nízký dopad 
Přijmout 

Zmírnit/posílit 
Přijmout 

  

Hlavním výstupem fáze ošetření rizik je zpracovaný plán ošetření rizik, který obsahuje 

preventivní akce a záložní strategie k ošetření rizik, včetně rezerv na rizika a rozhodnutí, zda  

a jakým způsobem projekt může pokračovat. [27] 

2.9.5 Řízení rizik 

Hlavním cílem fáze řízení rizik je využití všech předchozích analýz a připravených 

plánů k aktivnímu řízení rizik pro maximalizaci příležitostí a minimalizaci hrozeb. Prostředkem 

řízení rizik jsou kontrolní dny projektu, které se pravidelně konají v projektovém týmu. Další 

důležitou aktivitou je průběžná dokumentace procesu managementu rizik s cílem zachytit 

důležité zkušenosti, dále komunikace a konzultace se všemi zainteresovanými stranami. Řízení 

rizik zahrnuje dvě etapy – monitoring a řízení rizik a přezkoumávání rizika. Výstupem této fáze 

je registr rizik zaplněný údaji z celého průběhu managementu rizik a stručnými záznamy o 

hlavních poučení z řízení rizik projektu. [27] 

2.9.6 Závěrečné vyhodnocení 

Hlavním cílem fáze závěrečného zhodnocení je zaznamenat získané znalosti, zkušenosti 

a poučení z provedeného managementu rizik projektu. Závěrečné zhodnocení probíhá až po 

ukončení realizace projektu, tzn., až je možné provést konečné zhodnocení projektu. Tato fáze 

má dvě etapy – hodnocení úspěšnosti managementu projektu a hodnocení procesu 

managementu rizik. [27] 

2.10 METODY PRO POSUZOVÁNÍ RIZIK 

Posuzování rizik může být provedeno na různém stupni hloubky a podrobností za užití 

jedné nebo mnoha technik od jednoduchých po složité. Forma posuzování a jeho výstup má dle 

normy ČSN EN 31010 [30] být shodná s kritérii rizika vyvinutými jako součást určení kontextu. 

Posuzování rizik neboli analýza rizik je ve své podstatě multikriteriální hodnocení parametrů 

našeho okolí.  Přičemž má tato analýza jen dva základní přístupy ke svému řešení: kvantitativní 
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a kvalitativní metody vyjádření veličin analýzy rizik. Analýza tedy používá buď jeden z těchto 

dvou přístupů, nebo jejich kombinace (semikvalitativní metody). [29], [23] 

Princip kvantitativní analýzy rizik je založen na dvou základních krocích,  

tj. pravděpodobnosti výskytu jevu rizika a pravděpodobnosti ztráty hodnoty. Tento typ metod 

je založen na číselném ocenění jak v případě pravděpodobnosti výskytu, tak i při ocenění 

dopadu dané události a následném matematickém výpočtu rizika. Kvalitativní metody analýzy 

rizik jsou hojněji využívány ke stanovení priorit mezi riziky. Pracují s daty o následcích  

a ztrátách určité hodnoty. Tyto metody se vyznačují tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém 

rozsahu (například jsou obodována <1 až 10> nebo určena slovně <malé, střední, velké> apod.). 

Metody kombinované neboli semikvalitativní vycházejí z číselných údajů. Jejich cíl je však 

díky kvalitativnímu hodnocení ve větším přiblížení se realitě oproti předpokladům, ze kterých 

vycházejí kvantitativní metody. [29], [23] 

Jedním z kritérií výběru vhodné metody analýzy rizik je dle Šefčíka [29] dostupnost dat, 

které metody využívá. Česká technická norma EN 31010 [30] uvádí až přes 30 odlišných 

technik používaných v managementu rizik.  

V diplomové práci byla pro analýzu rizik daného projektu vybrána skórovací metoda, 

kterou představuje následující kapitola.  

2.11 SKÓROVACÍ METODA S MAPOU RIZIK 

Skórovací metoda s mapou rizik obsahuje tři fáze [31]: 

1. identifikaci rizika; 

2. ohodnocení rizika; 

3. návrhy na opatření ke snížení rizika. 

Identifikace rizika se zde provádí pomocí rizikových faktorů, pro které se ve skórovací 

metodě ohodnotí jak možnost výskytu rizikového faktoru, tak jeho dopad prostřednictvím 

desetibodové stupnice. Z důvodu takového ohodnocení by rizikový faktor měl být měřitelný či 

alespoň porovnatelný.  

Skórovací metoda se doporučuje provádět více členy analytického týmu. Každý člen 

nezávisle na ostatních stanový svůj expertní odhad pro jednotlivé rizikové faktory. V7sledné 

skóre se vypočte jako aritmetický průměr odhadů jednotlivých členů a celkové ohodnocení 

rizika je představováno součinem skóre pravděpodobnosti a skóre dopadu. Výše ohodnocení 

rizik je tady v rozmezí od 1-100. [31] 
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Na závěr metody se sestaví mapa rizik jako dvourozměrná matice ve tvaru bodového 

grafu. Mapa rizik obsahuje čtyři kvadranty, které definují hodnotu rizika (viz. Obrázek 3).  

 

Obr. č. 3 - Mapa rizik [31] 

 

 Pro poslední fázi skórovací metody, návrhy na opatření ke snížení rizika se využívá 

tabulka, která obsahuje rizikový faktor, návrh opatření, zodpovědnost a termíny zajištění. [31] 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Nově se mezi organizace veřejného sektoru uplatňující koncept společenské 

odpovědnosti plánuje zařaditi Úřad Městské části Brno-střed. Jelikož projekt implementace 

konceptu společenské odpovědnosti představuje pro danou organizaci změnu v interním 

prostředí, je přirozené, že s sebou nese určitá rizika a příležitosti. Diplomová práce se dále 

věnuje rizikům a příležitostem projektu zavedení CSR na Úřad Městské části Brno-střed (dále 

Úřad).    

3.1  PŘEDSTAVENÍ ÚŘADU MČ BRNO-STŘED 

Obec město Brno – je statutárním městem, které je členěno na 29 městských částí. Od 

roku 1990 se městská část Brno-střed řadí mezi největší z 29 městských částí se současným 

počtem obyvatel 80 000. Vnitřní poměry ve správě města jsou upraveny ve Statutu města Brna, 

a to jak v samostatné, tak přenesené působnosti.  

Městská část, tedy i Brno-střed, je z hlediska legislativy považována za obec. Její 

samosprávné kompetence a kompetence jejích orgánů jsou stanoveny zákonem o obcích  

a Statutem města Brna. 

V současné době se na samosprávě městské části Brno-střed podílí: 

 Zastupitelstvo městské části Brno-střed; 

 Rada městské části Brno-střed; 

 Starosta městské části Brno-střed; 

 Místostarostové městské části Brno-střed; 

 Uvolnění členové Zastupitelstva městské části Brno-střed; 

 Výbory zastupitelstva městské části Brno-střed; 

 Komise Rady městské části Brno-střed. 

 

Úřad městské části Brno-střed plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti. 

V samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed 

nebo Rada městské části Brno-střed a rovněž pomáhá výborům zastupitelstva a komisím rady 

v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává Úřad městské části Brno-střed státní 

správu a plní úkoly obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a Statutu, 
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s výjimkou věcí, které patří do působnosti Rada městské části Brno-střed, komisí nebo 

zvláštních orgánů. 

Úřad městské části je tvořen starostou, místostarosty, tajemníkem a zaměstnanci Úřadu 

městské části Brno-střed. V čele Úřadu městské části Brno-střed stojí starosta. Pro jednotlivé 

úseky činnosti má Úřadu městské části Brno-střed zřízen odbory, které se dále člení na oddělení 

a referáty. 

Vize Úřadu městské části Brno-střed zní: „Efektivně plnit úkoly a činnosti v oblasti 

samostatné a přenesené působnosti při stálém zlepšování společenské odpovědnosti“.  

 

 

Obr. č. 4 – Logo ÚMČ BS [32] 

 

3.1.1 Analýza zainteresovaných stran Úřadu MČ Brno střed 

Zavedení konceptu CSR do organizace vyžaduje identifikaci zainteresovaných stran, 

kterých se tento koncept týká. V případě Úřadu Městské části Brno střed jsou zainteresované 

strany specifické vzhledem k tomu, že se jedná o orgán veřejné správy. Zainteresované strany 

MÚ MČ BS jsou rozděleny do dvou základních skupin, a to obecné zainteresované strany 

a specifické zainteresované strany.  

Do obecných spadají ostatní subjekty veřejné správy, jako jsou soudy a ostatní veřejné 

instituce, dále dodavatelé služeb, občané obce, občané ostatních obcí/regionů, partneři a média, 

podnikatelé, příspěvkové organizace, vedení úřadu, volení zástupci a v neposlední řadě 

zákazníci zřizovaných organizací v rámci samostatné působnosti.  

Do skupiny specifických zainteresovaných stran se řadí klienti odboru sociálního  

a zdravotního (dále OSZ), klienti odboru školství, sportu, kultury a mládeže (dále OŠSKM), 
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klienti stavebního úřadu (dále SÚ), pracovníci veřejně prospěšných prací (dále VPP), správní 

orgány Ministerstva Vnitra České republiky (dále MVČR) a žadatelé například o legitimaci či 

vidimaci. Schéma zainteresovaných stran MÚ MČ BS je zaznamenáno na obrázku č. 3.  

 

Obr. č. 5 – Zainteresované strany ÚMČ BS (Vlastní zpracování) 

 

3.1.2 Analýza CSR aktivit Úřadu MČ Brno střed 

Jako vstupní analýza před zahájením projektu je vhodné vykonat analýzu současného 

stavu naplňování CSR konceptu. Naplňování konceptu se skládá z odpovědných aktivit, které 

Úřad Městské části Brno-střed uskutečňuje vůči svým zainteresovaným stranám. Tyto aktivity 

spadají pod tři okruhy CSR konceptu – ekonomický, sociální a environmentální. Tyto okruhy 

se dále dělí na jednotlivá témata.  

Analýza CSR aktivit Úřadu MČ BS vychází z Programového prohlášení Rady městské 

části Brno-střed pro volební období 2014 až 2018 [33], dále z článků ze Zpravodaje městské 

části Brno-střed [34], který je spolu s Programovým prohlášením dostupný online na webových 

stránkách Úřadu MČ BS. Seznam společensky odpovědných aktivit ÚMČ BS je přiložen jako 

Příloha PI. 
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3.2 PROJEKT IMPLEMENTACE CSR DO ÚŘADU MČ BS 

Pro analýzu rizik v daném projektu je nutno definovat jeho etapy a postupné kroky. 

Definování kroků a činností v projektu nám umožňuje danou problematiku hlouběji poznat  

a snadněji odhalit její potenciální slabá místa. Projekt implementace CSR do Úřadu městské 

části Brno střed se dělí do čtyř etap, které obsahují následující činnosti.  

3.2.1 ETAPA 1: Zahájení implementace systému CSR  

Krok 1  

V prvním kroku první etapy projektu jde hlavně o myšlenku úředního vedení Úřadu MČ 

BS, které je zastoupeno tajemníkem Úřadu, že by se implementace systému CSR do Úřadu 

mohla uskutečnit. Následuje rozhodnutí úředního vedení, že tato implementace bude řízena 

jako projekt a zároveň probíhá jmenování projektového manažera. Protože Úřad je kromě 

úředního vedení řízen ještě politickým vedením, je nutné, aby realizace projektu získala souhlas 

také od něj. Po rozhodnutí o projektu a jeho odsouhlasením politickým vedením následuje 

alokace finančních prostředků na projekt. Přičemž implementace systému CSR do Úřadu MČ 

BS je spolufinancována z Evropského sociálního fondu ČR.  

Dále se v prvním kroku projektu tvoří jeho řešitelský tým. Z důvodu nedostatečné 

kapacity lidských zdrojů a jejich znalostí o problematice projektu je v případě Úřadu nutné vést 

výběrové řízení pro externí experty. Po jmenování řešitelského týmu probíhá úvodní školení  

o konceptu CSR ze strany expertů směrem k zaměstnancům Úřadu, kteří jsou zároveň členy 

řešitelské skupiny. V první etapě je nutné vyplnit a odeslat žádost o certifikaci systému 

konceptu CSR dle normy ČSN 01 0391. Následovně je uzavřena smlouva s certifikačním 

orgánem. 

Krok 2 – projektování 

Ve druhém kroku první etapy dochází k samotnému projektování. V případě Úřadu se 

řešitelská skupina rozhodla vytvořit příručku Systému managementu, která definuje požadavky 

na řízení a vedení projektu dle normy ČSN 010391. Tato příručka napomáhá vést vstupní 

analýzu současného stavu naplňování zásad CSR na Úřadě. Následovně je stanoven záměr 

celého projektu, který zní: „Efektivně plnit úkoly v přenesené a samostatné působnosti, 

naplňovat očekávání zainteresovaných stran a neustále se zlepšovat.“ 
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3.2.2 ETAPA 2: Realizace projektového záměru 

Ve druhé etapě je stanoven cíl projektu, který zní: „Zavedení systému managementu 

kvality a společenské odpovědnosti.“ Tento cíl vede k naplnění celkového záměru projektu. 

Stanovuje se časový rámec projektu, který je v případě Úřadu pouze orientační. Dále se 

shromažďují data o současném stavu CSR na Úřadě, což spočívá například v definování  

a sepsání aktivit, které lze označit dle konceptu CSR jako společensky odpovědné. V této etapě 

dále probíhá zaškolování zaměstnanců Úřadu o konceptu CSR, jeho myšlence a projektu 

implementace. Realizace projektového záměru také obnáší naplánování dat pro dvoustupňový 

audit a jeho následné provedení. Díky prvnímu a následovně druhému stupni auditu dochází 

k určení silných stránek, a naopak k námětům ke zlepšování práce na Úřadě.  

3.2.3 ETAPA 3: Zpráva o stavu systému společenské odpovědnosti 

Ve třetí etapě řešitelská skupina vytváří zprávu o stavu systému společenské 

odpovědnosti. Tato zpráva obsahuje základní údaje o organizaci, její představení, přehled všech 

zainteresovaných stran, držení certifikátů a ocenění či například charakteristiku organizačních 

faktorů Úřadu. Tato zpráva vzniká jak pro veřejnost, tak pro interní účely. 

3.2.4 ETAPA 4: Certifikace 

V poslední etapě projektu probíhá fakturace certifikační společnosti. Následovně 

dochází k převzetí rozhodnutí o certifikaci a hodnocení od týmu auditorů. Zdali je hodnocení 

týmu auditorů ohledně certifikace kladné dochází k převzetí certifikátu, a tak k naplnění cíle  

a záměru projektu. 
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4  VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

4.1 STANOVENÍ KONTEXTU PROJEKTU 

Obsahem první fáze managementu rizik je stanovení jeho strategie, v rámci které bude 

posouzena důležitost projektu pro Úřad a prvotní odhad celkového rizika projektu. Dále zde 

probíhá shromáždění podkladů k projektu, jejíchž úplnost je ověřena metodou šesti otázek 

(6W).  Závěrem této fáze je vypracován rozsah a plánu managementu rizik.  

4.1.1 Důležitost projektu 

Důležitost projektu implementace systému CSR pro Úřad MČ BS nelze hodnotit 

z pohledu objemu tržeb a zisku, protože se jedná o interní projekt ve státní správě. Důležitější 

je však posouzení jeho strategického významu. Na základě přílohy PII byl strategický význam 

projektu hodnocen dvěma body, protože se jedná o podmínku dalšího rozvoje organizace. 

Náklady projektu jsou vyčísleny nižší hodnotou než 1 milion Kč. Za další dvě kritéria byla 

důležitost podniku hodnocena jedním bodem. Celková důležitost projektu pro Úřad je 

hodnocena čtyřmi body, což odpovídá nízké důležitosti.  

4.1.2 Rizikovost projektu 

Počáteční hodnocení projektu při interních projektech státní správy nelze hodnotit na 

základě procent ze zisku dle přílohy PIII. Lze však prvotní stupeň rizikovosti určit pocitově, 

tak jak ji vnímají členové řešitelské skupiny projektu. Bližší hodnocení se dále ponechává na 

další průběh procesu managementu rizik. Hlavní hrozbou daného projektu je nezískání 

certifikace normy ČSN 010391. Tato hrozba projektu je hodnocena stupněm 2, jelikož naplnění 

této hrozby by znamenalo skončení projektu bez naplnění jeho cíle a záměru, chod a existenci 

Úřadu by to však neohrozilo. Pravděpodobnost naplnění hrozby nezískání certifikace normy 

ČSN 010391 se odhaduje jako velmi nízká, tzn. 5%. Celková hrozba pro organizaci je tedy 

dle přílohy P IV nízká (2 ∙ 0,05 = 0,1). Příležitost projektu pro organizaci byla ohodnocena 2 

body, protože získání certifikátu normy ČSN 010391 přináší lepší povědomí o Úřadě, také 

buduje důvěru klientů a zaměstnanců. Pravděpodobnost tohoto dopadu je hodnocena jako velmi 

pravděpodobná, tzn. 75%. Příležitost projektu pro organizaci je tedy dle předpisu z přílohy P 

IV vysoká (2 ∙ 0,75 = 1,5).  
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4.1.3 Určení manažera pro management rizik 

Důležitost projektu byla vyhodnocena jako nízká, avšak projekt byl ohodnocen vysokou 

mírou rizikovostí (příležitostí). Proto je pro úspěšné naplnění záměru projektu a jeho cíle nutné 

přidělit roli manažera pro řízení rizik, který se bude ve spolupráci s ostatními členy týmu 

věnovat managementu rizik.  

4.1.4 Harmonogram 

Harmonogram projektu je stanoven v příloze P V. Celková doba trvání projektu je 

odhadována na jeden rok. Přípravná fáze projektu začíná v květnu roku 2017, jeho realizační 

fáze probíhá od září roku 2017 až do února roku 2018. Ukončení projektu se předpokládá 

v květnu roku 2018 oznámením o držení certifikátu veřejnosti.  

4.1.5 Shromáždění podkladů k projektu 

K projektu implementace systému CSR na Úřad MČ BS byly shromážděny normy ČSN 

ISO 26000 a ČSN 010391, že kterých vychází příručka Systému managementu sepsaná členy 

projektového týmu. Pro základní informace k projektu, které nejvíce poskytuje právě příručka 

Systému managementu, byly mimo ni shromážděny dokumenty; plán personálního obsazení 

projektu, seznam zainteresovaných stran na projekt, organizační pravidla Úřadu, předpisy, role 

a zodpovědnosti, metodika managementu rizik projektu, zápisy z jednání a další informace 

z báze znalostí o projektech obdobného charakteru.  

4.1.6 Příprava stručného seznamu cílů projektu 

Hlavním cílem projektu je zavedení systému managementu kvality a společenské 

odpovědnosti. Splněním tohoto cíle projektu bude naplněn i jeho záměr, a to efektivně plnit 

úkoly v přenesené a samostatné působnosti, naplňovat očekávání zainteresovaných stran  

a neustále se zlepšovat. 

4.1.7 Posouzení úplnosti a konzistence podkladů 

Posouzení úplnosti a konzistence podkladů je provedeno pomocí metody šesti otázek 

(6W), která dokáže efektivně poukázat na chybějící údaje a informace.  

 KDO? : Tajemník Úřadu MČ BS, klienti, projektový tým. 

 PROČ? : Naplňování vize Úřadu, neustálé zlepšování, důvěra klientů. 
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 CO? : Požadavky certifikace definovány v normě ČSN 010391, odpovídají 

parametrům v příručce Systém managementu. 

 JAK? : Postup aktivit v příručce Systému managementu je proveditelný. 

 S ČÍM? : Projektový tým. 

 KDY? : Orientační harmonogram stanoven. 

Úplnost podkladů je pro momentální fázi projektu dostačující a nebyl shledán závažnější 

nedostatek. 

4.1.8 Plán managementu rizik 

Hlavním cílem projektu implementace systému CSR do Úřadu MČ BS je zavedení 

systému managementu kvality a společenské odpovědnosti. Ze základní charakteristiky 

vyplývá, že se jedná o interní projekt s nízkou důležitostí pro organizaci, ale s vysokou 

rizikovostí (příležitostí). Projekt je realizován v prostředí organizace, proto je důležité prověřit 

vazby projektu na v rámci útvarů organizace.  

Za projekt zodpovídá projektový manažer, dalšími účastníky jsou externí a interní 

členové projektového týmu a zástupci zainteresovaných útvarů. Účastníci, kteří mohou projekt 

ovlivnit, jsou správní orgány a vlastní zaměstnanci Úřadu MČ BS. V rámci tohoto projektu je 

možné využít zkušeností především externích expertů z realizovaných projektů v jiných či 

podobných oblastí. 

Plán managementu rizik je uvedený v Příloze P VI. 

4.2  IDENTIFIKACE RIZIK  

Náplní fáze identifikace rizik je zpracování seznamu rizik a jejich popis. Identifikace 

rizik probíhá prostřednictvím rozhovoru s projektovým, analýzou předpokladů a omezení  

a analýzou SWOT. Účastníci fáze identifikace rizik jsou: projektový manažer, ostatní členové 

projektového týmu a vedoucí pracovníci jednotlivých útvarů Úřadu.  

4.2.1 Příprava podkladů pro identifikaci rizik 

Podklady shromážděné v první fázi stanovení kontextu managementu rizik jsou 

uspokojivé. 
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4.2.2 Volba vhodných metod identifikace rizik  

V předešlé fázi byl projekt ohodnocen nízkou důležitostí, předběžně identifikován jako 

vysoce rizikový a hrozby jsou odhadnuty jako nízké. Na základě těchto poznatků bylo 

rozhodnuto pro aplikaci následujících metod; analýza předpokladu a omezení, SWOT analýza, 

závěrem byly tyto analýzy doplněny rozhovorem s projektovým manažerem, který je zároveň 

pověřen managementem rizik projektu. V rozhovoru s projektovým manažerem byla rizika 

identifikována na základě metody posouzení dokumentace a báze znalosti. 

4.2.3 Rozhovor s projektovým manažerem 

Metoda posouzení dokumentace a báze znalostí je zásadní krok k nalezení rizik. 

Projektový manažer zde posuzuje kvalitu a konzistentnost všech podkladů k projetu, které jsou 

k dispozici. Na základě této metody byly po rozhovoru s projektovým manažerem zjištěny 

následující rizika;  

 interní komunikace zúčastněných v projektu, 

 nepřijetí projektu zaměstnanci Úřadu, 

 ztráta člena projektového týmu - trvalá, 

 ztráta člena projektového týmu - dočasná, 

 chyba ve smlouvě o certifikaci normy ČSN 010391, 

 změna požadavků pro certifikaci normy ČSN 010391 během trvání projektu, 

 chyba v příručce Systému managementu ÚMČ Brno střed, 

 nesplnění požadavků dvoustupňového auditu. 

4.2.4 Analýza předpokladů a omezení 

Analýzy předpokladů a omezení stanovuje předpoklady, za nichž se projekt provádí, a 

omezení, která má projekt respektovat. Tato analýza představuje významný podklad pro 

identifikaci rizik v projektu. 

Definované předpoklady byly zjištěny kladením si otázky: „Za jakých předpokladů je 

možné projekt uskutečnit?“. Dále byly tyto předpoklady ověřené otázkou: „Bude předpoklad 

platný po celou dobu projektu?“. Pro interní projekty je nejčastějším omezením rozpočet, 

požadavky a dostupnost zdrojů. Což, jak ukazuje tabulka č. 5, se potvrzuje i v případě projektu 

implementace systému CSR na Úřad MČ BS.  
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Tab. č. 3  - Analýza předpokladů a omezení (Vlastní zpracování) 

PŘEDPOKLADY OMEZENÍ 

Odsouhlasení projektu politickým vedením. -  

Alokace finančních prostředků.  Kapacita finančních prostředků. 

Bezchybné zpracování příručky Systému 

managementu. 
-  

Splnění dvoustupňového auditu.  Termíny plánovaných auditů.  

Dostatek lidských zdrojů. 
Kapacita jmenovaného projektovaného 

týmu. 

 

4.2.5 SWOT analýza 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je nápomocnou metodou pro 

účely identifikace rizik. Při využití SWOT analýzy pro hodnocení projektu je nutné vybrat  

a upřesnit silné stránky, které mají vztah k projektu. Dále nalézt příležitosti a hrozby 

organizace, jež mají vztah k projektu jak z interního prostředí, tak z externího. Výsledkem je 

skupina hrozeb a příležitostí projektu. 

SWOT analýza projektu implementace CSR systému do Úřadu MČ BS nalezla 

následující hrozby a příležitosti zaznamenané v tabulce č. 4. 

 

Tab. č. 4 - Analýza SWOT (vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Zkušenosti externích expertů, 

dobrá připravenost na realizaci projektu, 

využití dobré praxe JMK,  

dobré jméno úřadu, 

spokojení zaměstnanci, 

časová flexibilita projektu. 

Nezkušenost Úřadu s vedením projektů, 

omezené lidské zdroje,  

nutnost souhlasu politického a úředního 

vedení, 

nutnost souhlasu o alokaci finančních 

prostředků, 

část projektové skupiny z externího 

prostředí. 

Příležitosti Hrozby 

Lepší povědomí o úřadě, 

získání důvěra klientů, 

lepší komunikace se zainteresovanými 

stranami, 

motivace zaměstnanců, 

sdílení dobré praxe pro ostatní orgány státní 

správy. 

Špatné vedení projektu, 

nedostatečná kapacita lidským zdrojů, 

neschválení projektu politickým či úředním 

vedením,  

neschválení alokace finančních prostředků, 

konflikt týmu, 

nekvalitní obsazení týmu. 
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Mezi významné silné stránky Úřadu, které mají zároveň vztah k danému projektu, patří 

zkušenosti externích expertů, které mohou zajistit hladký průběh projektu a dobrá připravenost 

Úřadu na realizaci projektu, ve smyslu společensky odpovědných činností, které úřad vykonává 

již dlouhodobě před zahájením implementace systému CSR. Mezi další silné stránky bylo 

zařazeno využití dobré praxe JMK, které může sloužit jako inspirace pro daný projekt. Dále 

dobré jméno úřadu a spokojení zaměstnanci, což může vést k dobrému přijetí projektu či 

nadšení ze strany vlastních zaměstnanců a klientů Úřadu. V neposlední radě je silnou stránkou 

časová flexibilita projektu.  

Víše uvedené silné stránky mohou být díky projektu využity, čímž poskytují následující 

příležitosti; lepší povědomí o Úřadě, získání důvěry u klientů, lepší komunikace se 

zainteresovanými stranami, motivace zaměstnanců a sdílení dobré praxe po uskutečnění 

projektu pro ostatní orgány státní správy.  

Za významné slabé stránky se považuje nezkušenost Úřadu s projektovým řízením, což 

zapříčiňuje hrozbu špatného vedení projektu a dále omezení lidských zdrojů, které může mít za 

následek jejich nedostatečnou kapacitu. Mezi další slabé stránky se řadí nutnost schválení 

projektu politickým a úředním vedením, stejně tak jako nutnost schválení alokace finančních 

prostředků na něj. Zde hrozí, že projektu či alokace finančních prostředků na něj nebude 

schválena. Skutečnost, že část projektové skupiny je najatá z externího prostředí, představuje 

hrozbu nekvalitně obsazeného projektového týmu nebo jeho konflikt.  

4.2.6 Zpracování seznamu rizik 

Seznam rizik obsahuje rizika, která byla zjištěna pomocí provedených metod 

identifikace rizika projektu; posouzení dokumentace a báze znalostí, analýzy předpokladů  

a omezení a analýzy SWOT. Z daných metod vyplynulo celkově 16 rizik projektu. Následně 

byl zpracován seznam rizik (Tabulka 5), který obsahuje pořadové číslo rizika, jeho příčinu, 

dané riziko a jeho účinek. Rizika jsou dále rozřazena dle typu do kategorií; finanční, technická, 

obchodní a manažerská.  

Tab. č. 5 - Seznam rizik (Vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo  
Příčina Rizikový faktor Účinek Typ 

1. 

Špatné 

načasování 

realizace 

projektu, 

neinformovanost. 

Neschválení alokace 

finančních 

prostředků. 

Nezahájení 

projektu. 
Finanční 
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2. 
Špatný plán 

projektu. 

Nedostatečná 

kapacita finančních 

prostředků. 

Nedokončení 

projektu 
Finanční 

3. 

Nepřesvědčení o 

projektu 

úředního vedení. 

Neschválení projektu  

úředním vedením. 

Nezahájení 

projektu. 
Technické 

4. 

Nepřesvědčení 

politického 

vedení o 

projektu. 

Neschválení projektu 

politickým vedením. 

Nezahájení 

projektu. 
Technické 

5. 

Špatné 

načasování 

realizace 

projektu, 

nedostatek 

aktuálních 

informací. 

Změna požadavků 

pro certifikaci normy  

ČSN 010391 během 

trvání projektu. 

Nesplnění 

nových 

požadavků, či 

delší doba 

projektu než je 

plánovaná. 

Technické 

6. 

Nepřipravenost 

na dvoustupňový 

audit. 

Nesplnění požadavků 

dvoustupňového 

auditu. 

Prodloužení 

doby projektu. 
Technické 

7. 

Nedostatečná 

kontrola příručky 

Systému 

managementu 

Úřadu. 

Chybně napsaná 

příručka Systému 

managementu Úřadu. 

 Špatně 

naplánovaný 

průběh 

projektu. 

Technické 

8. 

Nedostatečná 

kontrola smlouvy 

o certifikaci 

normy ČSN 

010391. 

Chybně uzavřená 

smlouva o certifikaci 

normy ČSN 010391. 

Nezískání 

certifikace 

normy ČSN 

010391 nebo 

prodloužení 

doby projektu. 

Obchodní 

9. 

Nedostatek 

zkušeností 

s obdobným 

typem projektu 

Špatné vedení 

projektu. 

Špatný plán 

projektu, delší 

doba jeho 

realizace. 

Manažerské 

10. 
Nekvalitní 

vedení týmu. 
Konflikt v týmu. 

Delší doba 

realizace 

projektu. 

Manažerské 

11. 
Nekvalitní 

výběrové řízení. 

Nekvalitní obsazení 

týmu. 

Špatný plán 

projektu, delší 

doba jeho 

realizace. 

Manažerské 

12. 
Nekvalitní 

vedení týmu. 

Špatná interní 

komunikace 

zúčastněných 

v projektu. 

Špatný plán 

projektu, delší 

doba jeho 

realizace. 

Manažerské 

13. 
Špatný plán 

projektu. 

Nedostatečná 

kapacita lidských 

zdrojů. 

Špatný plán 

projektu, delší 

doba jeho 

realizace. 

Manažerské 
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14. 
Nemoc/jiný 

důvod. 

Ztráta člena 

projektového týmu – 

dočasná. 

Delší doba 

realizace 

projektu. 

Manažerské 

15. 

Nemoc, 

výpověď/jiný 

důvod. 

Ztráta člena 

projektového týmu – 

trvalá. 

Delší doba 

realizace 

projektu. 

Manažerské 

16. 

Nedostatečné 

vysvětlení 

projektu 

zaměstnancům 

Úřadu, nezájem 

zaměstnanců o 

dění na Úřadě. 

Nepřijetí projektu 

zaměstnanci Úřadu. 

Nespokojení 

zaměstnanci. 
Manažerské 

 

4.3 ANALÝZA RIZIK SKÓROVACÍ METODOU 

V následující fázi analýzy rizik jsou jednotlivá identifikovaná rizika kvantifikována 

třemi členy analytického týmu. Ohodnocení jednotlivých rizik je provedeno pomocí skórovací 

metody. Na základě výsledků skóre průměrné hodnoty rizik je následně sestavena mapa rizik. 

První část skórovací metody zahrnuje identifikace rizik, která byla již provedena,  

viz. Zpracování seznamu rizik (Tabulka 5). Druhá část skórovací metody představuje 

ohodnocení rizika pomocí skórovacích stupnic. Členové analytického týmu hodnotili možnost 

výskytu jednotlivých rizik dle stupnice; min. 1 až max. 10 a výši dopadu dle totožné stupnice. 

Jelikož identifikovaná rizika nejsou vyčíslena (např. v Kč), bylo jejich hodnocení prováděno 

pocitově. 

Tabulka 6 představuje výslednou hodnotu rizika, která byla vypočítána vynásobením 

průměrné výše výskytu dopadu daného rizika a jeho průměrným dopadem na projekt, 

kvantifikace jednotlivých rizik je uvedená v Příloze P VII.  

 

Tab. č. 6 - Výsledky kvantifikace rizik (Vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo 
Rizikový faktor 

Průměrná 

možnost 

výskytu 

Průměrný 

dopad 

Hodnota 

rizika 

1. 
Neschválení alokace 

finančních prostředků. 
1,33 10 13,33 
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2. 
Nedostatečná kapacita 

finančních prostředků. 
1,67 8 13,33 

3. 
Neschválení projektu úředním 

vedením. 
1 10 10 

4. 
Neschválení projektu 

politickým vedením. 
1,33 10 15,33 

5. 
Změna požadavků pro 

certifikaci normy  
2 7,67 15,33 

6. 
Nesplnění požadavků 

dvoustupňového auditu. 
4 5,67 22,67 

7. 
Chybně napsaná příručka 

Systému managementu Úřadu. 
2,67 6 16 

8. 

Chybně uzavřená smlouva o 

certifikaci normy ČSN 

010391. 

2,33 6,67 15,56 

9. Špatné vedení projektu. 6 3,33 20 

10. Konflikt v týmu. 3 4 12 

11. Nekvalitní obsazení týmu. 3,33 5 16,67 

12. 
Špatná interní komunikace 

zúčastněných v projektu. 
3,33 5,33 17,78 

13. 
Nedostatečná kapacita 

lidských zdrojů. 
6 5,67 34 

14. 
Ztráta člena projektového 

týmu – dočasná. 
6,33 5,67 35,89 
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Z Tabulky 6 lze vyčíst nejvyšší hodnoty rizik, kterými byla ohodnocena následující 

rizika; nedostatečná kapacita lidských zdrojů, ztráta člena projektového týmu – dočasná a ztráta 

člena projektového týmu – trvalá. Dle výsledků analýzy je největší pravděpodobnost výskytu 

rizika - dočasná ztráta člena z projektového týmu. Riziko Naopak riziko vyhodnoceno nejnižší 

hodnou je nepřijetí projektu zaměstnanci Úřadu. 

Rizikový faktor nedostatečná kapacita lidských zdrojů byl ohodnocen průměrným  

výskytem 6 a průměrným dopadem na projekt 5,67. Rizikový faktor plyne z projektové 

dokumentace, ve které není definována priorita projektu pro jednotlivé členy projektového 

týmu, což může způsobit přetížení lidských zdrojů z důvodu jiné činnosti. 

Rizikový faktor dočasné ztráty člena projektového týmu byl ohodnocen nejvyšší 

průměrnou možností výskytu 6,33 a dopadem 5,67. Hodnota tohoto rizikového faktoru je 

nejvyšší v celkové analýze rizik daného projektu. Rizikový faktor nastává v případě, že člen 

projektového týmu onemocní, odjede na nutnou cestu či jiných důvodů, které by ho omezily od 

současné práce na projektu. 

Rizikový faktor trvalé ztráty člena projektového týmu byl ohodnocen průměrnou 

možností výskytu 5,33 a dopadem 6,33. Rizikový faktor nastává například při podání výpovědi, 

dlouhodobé zdravotní neschopnosti či smrti člena projektové skupiny. 

Na základě výsledků skóre průměrných hodnot jednotlivých rizik byla vytvořena mapa 

rizik (Graf 1). Mapa rizik je rozdělena na čtyři kvadranty. Kvadrant v pravé části nahoře 

obsahuje kritické hodnoty rizik, kvadrant v levé části nahoře obsahuje rizika významných 

hodnot, kvadrant v pravé části dole zahrnuje běžná rizika a kvadrant v levé části dole zobrazuje 

rizika bezvýznamných hodnot. Pro projekt jsou důležitá rizika, která se nacházejí v kvadrantu 

kritických a významných hodnot rizik. S těmito riziko se bude pracovat v dalších fázích analýzy 

rizik. 

15. 
Ztráta člena projektového 

týmu – trvalá. 
5,33 6,33 33,78 

16. 
Nepřijetí projektu zaměstnanci 

Úřadu. 
2,33 2,67 6,22 
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V kvadrantu kritických rizik se nacházejí rizika s pořadovými čísly 13,14 a 15. Kvadrant 

významných průměrných hodnot rizik obsahuje rizika s pořadovými čísly; 1,2,3,4,5,6,7,8 a 12. 

Tato čísla odpovídají pořadovým číslům ze seznamu rizik viz. tabulka 5.  

 

Graf 1 - Mapa rizik (Vlastní zpracování) 

 

Z celkového počtu 16 rizik se v kvadrantu kritických a významných hodnot nachází 

celkem 12 rizik. Těchto 12 rizik je v momentální fázi managementu rizik nejdůležitější 

z důvodu velkého vlivu na splnění cíle projektu. 

4.4 DOPORUČENÍ 

Podkapitola doporučení se v první části věnuje ošetření identifikovaných rizik. Návrhy 

na ošetření rizik budou stanoveny pro všechna rizika nacházející se v kvadrantu kritických  

a významných hodnot rizik. Ošetření rizik je zaznamenáno v tabulce v příloze P VIII., která 

zároveň uvádí zodpovědnost a termíny pro provedení opatření. Druhá části kapitoly se věnuje 

pozornost řízení rizik prostřednictvím metody stavy rizik. 

4.4.1 Ošetření rizik 

 Návrh na ošetření rizik se provádí pro kvadrant významných hodnot rizik  

a kvadrant kritických hodnot rizik. Právě tato rizika mohou nejvyšší mírou negativně ovlivnit 

daný projekt. Ve fázi ošetření rizik jsou navrženy preventivní akce, které je třeba připravit pro 
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vybraná rizika. Při návrhu možných preventivních akcí se využívá základních strategií ošetření 

rizika, které jsou popsány v podkapitole 2.9.4. 

 

Tab. č. 7 - Kvadrant významných a kritických hodnot rizik (Vlastní zpracování) 

R. f. Kvadrant významných hodnot rizik R. f. Kvadrant kritických hodnot rizik 

1 
Neschválení alokace finančních 

prostředků. 
13 Nedostatečná kapacita lidských zdrojů. 

2 
Nedostatečná kapacita finančních 

prostředků. 
14 

Ztráta člena projektového týmu – 

dočasná.  

3 Neschválení projektu úředním vedením.  15 
Ztráta člena projektového týmu – 

trvalá. 

4 
Neschválení projektu politickým 

vedením.     

5 
Změna požadavků pro certifikaci normy  

ČSN 010391 během trvání projektu.     

6 
Nesplnění požadavků dvoustupňového 

auditu.     

7 
Chybně napsaná příručka Systému 

managementu Úřadu.     

8 
Chybně uzavřená smlouva o certifikaci 

normy ČSN 010391.     

12 
Špatná interní komunikace zúčastněných 

v projektu.     

 

Rizikový faktor č. 1 neschválení alokace finančních prostředků lze ošetřit plnou 

informovaností projektového manažera o možnostech financování z Evropského sociálního 

fondu a z Úřadu MČ BS. Na základě čehož rozhoduje o správném načasování projektu. 

Projektový manažer je díky tomuto opatření schopen načasovat zahájení projektu tak, aby byla 

lokace finančních prostředků na něj schválena s nejvyšší možnou pravděpodobností.  

Rizikový faktor č. 2 nedostatečná kapacita finančních prostředků vyžaduje ošetření 

vypracováním finančního zatížení projektu. Vypracování finančního zatížení by mělo spadat 

do povinností projektového manažera společně s tajemníkem Úřadu. Dle výše finanční zatížení 

projektu je možné zjistit potřebnou výši finančních prostředků a snížit tak riziko její 

nedostatečné kapacity během realizace projektu.  
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Rizikový faktor č. 3 neschválení projektu úředním vedením musí být ošetřen 

správnou prezentací projektu politickému vedení, tak aby mu bylo správně porozuměno  

a politické vedení nemělo potíž s jeho schválením. 

Rizikový faktor č. 4 neschválení projektu politickým vedením vyžaduje efektivní 

komunikaci a prezentaci projektu ze strany úředního vedení směrem k politickému vedení, tak 

aby politické vedení nemělo potíž se schválením projektu.  

Pro zaopatření rizikového faktoru č. 5 změna požadavků pro certifikaci normy  

ČSN 010391 během trvání projektuje potřeba plná a aktuální informovanost manažera 

projektu o možnosti změny normy ČSN 010391, na základě které rozhodne o správném 

načasování zahájení projektu, tak aby se načasování projektu vyhnulo této potenciální změně.  

Rizikový faktor č. 6 nesplnění požadavků dvoustupňového auditu lze zmírnit 

maximální připraveností na audit dle normy ČSN 010391. Připravenost bude probíhat pod 

vedením projektového manažera dle vyhotovené příručky Systému managementu. Taktéž je 

pro zmírnění tohoto rizika doporučena kontrola a konzultace systému managementu před 

plánovanými audity s externími experty.  

Jako preventivní opatření pro rizikový faktor č. 7 chybně napsaná příručka Systému 

managementu Úřadu je více než žádoucí opakovaná kontrola všemi členy projektového týmu 

před vydáním příručky, a taktéž společná konzultace nad správností termínů a definic 

uvedených v příručce všech členů projektového týmu.  

Rizikový faktor č. 8 chybně uzavřená smlouva o certifikaci normy ČSN 010391 musí 

být ošetřen dostatečnou kontrolou při jejím uzavírání. Kontrola musí být vědomá a vykonaná 

alespoň dvěma členy z projektového týmu. Nejlépe projektovým manažerem a tajemníkem 

Úřadu.  

Rizikový faktor č. 12 špatná interní komunikace zúčastněných v projektu lze zmírnit 

kvalitním vedením týmu, které bude schopno vytvořit týmového ducha, zavést příjemné 

pracovní podmínky a fungující vztahy mezi členy projektového týmu. Je vhodné, aby zvolený 

projektový manažer disponoval zkušenostmi s vedením pracovního týmu a zvládal efektivně 

řešit nedorozumění či konflikty.  

Rizikový faktor č. 13 nedostatečná kapacita lidských zdrojů je zapotřebí ošetřit 

efektivním projektovým plánováním. Pro zmírnění tohoto rizikového faktoru je žádané 

uvědomit si zatížení projektu na lidské zdroje a tuto skutečnost brát v úvahu při vyváření 

řešitelského týmu.  



52 

Rizikový faktor č. 14 ztráta člena projektového týmu (dočasná)není snadný 

předpovědět a může být překvapivý i pro samotného ztrátového člena projektového týmu. 

Prevencí tohoto rizika je otevřená komunikace mezi členy projektového týmu dále dostatečná 

časová rezerva před pevně danými kroky projektu a rezerva při vytížení lidských zdrojů při 

plánování projektu.   

Rizikový faktor č. 15 ztráta člena projektového týmu (trvalá) má stejně 

nepředpovídanou povahu jako rizikový faktor č. 14 jen s významnějším dopadem na projekt. 

Prevencí je tedy dostatečná časová rezerva před pevně danými kroky projektu a rezerva při 

vytížení lidských zdrojů při plánování projektu.  Dále je vhodné si preventivně vytipovat 

potenciálního nového člena (externí či interní) projektového týmu, kterého by bylo možné 

oslovit při ztrátě původního člena projektového týmu.  

Pro rizika nacházející se v kvadrantu běžných a bezvýznamných hodnot rizik není 

potřebné sestavovat plány pro ošetření rizik kvůli jejich nízkým dopadům. Je však nutné tyto 

rizika nepodceňovat a jejich hodnotu preventivně monitorovat během trvání projektu. 

V momentě kdy by jejich hodnota stoupla, je nutné sestavit plán pro jejich ošetření. 

4.4.2 Řízení rizik 

Fáze řízení rizik se zabývá průběžnému sledování a řízení rizik při realizaci projektu. 

Trvalé monitorování udržuje rizika projektu pod schválenou úrovní a zajišťuje splnění cílů 

projektu. Pro monitoring rizik během realizace projetu je využita metoda stavy rizik.  

Metoda stavy rizik je nápomocna projektovému manažerovi orientovat se v pokroku 

při práci s projektem. Rizika obsažena v kvadrantu kritických a významných hodnot rizik jsou 

označena stavem A, tzn. aktivní. Rizika označená písmenem N jsou rizika, která se nacházejí v 

kvadrantu běžných a bezvýznamných hodnot rizik. Jednotlivá rizika jsou pomocí metody stavy 

rizik označena stavem rizika, určena datem pro kontrolu rizika a následně seřazena podle jejich 

stavů. Tato rizika jsou pravidelně monitorována dle stanoveného termínu. Metoda stavy rizik 

je použita v tabulce v příloze P IX, kde je zaznamenán stav rizika, datum pro kontrolu rizika a 

vlastník rizika. Datum pro kontrolu rizika uvedené v příloze P IX. slouží k monitoringu rizika. 

Přezkoumávání rizik projektu a aktualizace registru rizik je doporučené vykonávat pravidelně 

každý měsíc pod dohledem projektového manažera. 
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4.4.3 Závěrečné vyhodnocení 

K nejvýznamnějším rizikům ohrožující projekt patří nedostatečná kapacita lidských 

zdrojů, ztráta člena projektového týmu – dočasná a ztráta člena projektového týmu – trvalá.  

Pro ošetření rizika nedostatečné kapacity lidských zdrojů je nutno mít při plánování  

a realizaci projektu na paměti efektivní naplánování lidských zdrojů, tak aby žádný člen 

projektového týmu nebyl přetížen. Zároveň je doporučeno myslet na omezenou kapacitu 

lidských zdrojů projektového týmu při plánování auditů, které vyžadují připravenost ke 

konkrétnímu datu.  

Co se týče rizika ztráty člena, ať už trvalé či dočasné, preventivní opatření není 

jednoduché, protože riziko se velmi těžce předpovídá. Doporučuje se však opět dbát na časové 

rezervy před pevně danými kroky projektu a rezervu při vytížení lidských zdrojů při plánování 

projektu. Riziko ztráty člena projektového týmu, by mohlo, při velmi nízké nezaměstnanosti, 

která momentálně v České republice panuje, projekt velmi zpomalit. Proto se preventivně 

doporučuje vytipovat potenciálního nového člena (externího či interního) projektového týmu, 

kterého by bylo možné oslovit při ztrátě původního člena. 

Úřad MČ BS nemá doposud mnoho zkušeností s projektovým managementem. Není 

uzpůsobeno, jako například ziskový sektor, pro řízení projektů jak kapacitou lidských zdrojů, 

tak jejich kvalifikací. Proto je důležité dbát na dostatečnou přípravu a ošetření lidských zdrojů, 

aby byla jejich kapacita a kvalifikace dostatečná a výše uvedená nejvýznamnější rizika, co 

nejvíce zmírněna.  

Ostatní rizika, která byla označena jako technická či finanční, jsou nejčastěji ošetřena 

formou vědomé kontroly, efektivního plánování, komunikace nebo prezentace.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřovala na implementaci systému společenské odpovědnosti do 

organizace a hodnocení rizik v této oblasti. Cílem práce bylo na základě informací zjištěných 

pomocí analýzy současného stavu identifikovat rizika a příležitosti dané oblasti a pomocí 

skórovací metody zjištěná rizika ohodnotit. Pro takto vymezená rizika bylo následně 

definováno jejich ošetření a způsob řízení rizik. 

Předmětem výzkumu byl projekt implementace společenské odpovědnosti na Úřad 

Městské části Brno-střed, který byl realizován samotným Úřadem v době vzniku této práce. 

Vzhledem k tomu, že projekt je realizován ve veřejné správě, ve které špatná realizace projektu 

nemůže ohrozit existenci fungování organizace, a kde zpoždění projektu či jeho nákladovost 

nemá na chod organizace vysoký dopad, byla důležitost projektu pro Úřad ohodnocena jako 

nízká, stejně tak jako míra hrozby projektu pro organizaci. Naopak příležitost projektu pro Úřad 

byla ohodnocena jako vysoká, což přisuzuje projektu vysokou míru rizikovosti. I přesto, že 

hrozby realizace projektu pro Úřad nebyly zhodnoceny jako vysoké, se pomocí zvolených 

metod identifikace rizik podařilo nalézt 16 rizik, která byla následně ohodnocena skórovací 

metodou.  

Dle analýzy identifikovaných rizik bylo zjištěno, že největšími riziky pro realizaci 

projektu je omezující kapacita lidských zdrojů a možná ztráta, trvalá či dočasná, člena 

projektového týmu. Následně byla doporučena preventivní opatření ke snížení těchto rizik, 

která spočívají například v řádném promyšlení a definování zatížení projektu na lidské zdroje. 

Ošetření bylo provedeno u všech rizik, která byla hodnocena stupněm významným a kritickým. 

Následně byl také stanoven způsob řízení rizik.  

Vysoký význam projektu tkví v jeho příležitostech pro organizaci. Práce pomocí 

zvolené metody definovala příležitosti, které spočívají ve zlepšení komunikace a vztahů se 

zainteresovanými osobami, například důvěra klientů, či motivace zaměstnanců. Realizace 

projektu povede ke zvýšení reputace a lepším povědomí o Úřadě. V neposlední řadě se Úřad 

stane nositelem dobré praxe konceptu společenské odpovědnosti, čímž dojde k propagaci  

a popularizaci tohoto konceptu a Úřad se stane dobrým příkladem pro ostatní organizace. 
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PŘÍLOHA P I: SEZNAM SPOLEČENSKÝ ODPOVĚDNÝCH AKTIVIT ÚŘADU MČ 

BS (VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ) 

 

A)EKONOMICKÁ OBLAST  

TRANSPARENTNOST  

• Otevřeli jsme výbory Zastupitelstva městské části Brno-střed i komise Rady městské 

 části Brno-střed odborníkům z řad veřejnosti. 

• Zveřejňujeme videozáznam z jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed na 

 internetu. 

• Zavedli jsme rozklikávací rozpočet městské části napojený na související dokumenty 

 (smlouvy, objednávky, faktury apod.). 

• Zavádíme transparentní systém zadávání a realizace veřejných zakázek a výběrových 

 řízení. 

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 

• Umožňujeme zapojení veřejnosti do projednávání strategických dokumentů a projektů 

 městské části. 

• Umožňujeme veřejnosti podílet se na rozhodování o využití části rozpočtu městské části 

 Brno-střed (tzv. participativní rozpočet). 

• K přípravě významných investičních i jiných projektů aktivně zveme veřejnost tak, aby 

 lidé, jichž se plánované kroky přímo dotýkají, měli příležitost se k nim vyjádřit. 

• Nejlepší řešení pro oživení veřejných prostranství, včetně nábřeží řek, se snažíme hledat 

 pomocí veřejných architektonických soutěží (u menších projektů vyzvanou soutěží). 

BOJ PROTI KORUPCI 

• Posilujeme protikorupční procesy v rámci úřadu městské části a zapracováváme je do 

 pravidel řízení úřadu. 

• Zřídili jsme protikorupční linku, na kterou je možné se obrátit v případě podezření na 

 korupční a jiná nekalá jednání v rámci činnosti městské části Brno-střed. 
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KVALITA SLUŽEB  

• Zveřejňujeme smlouvy podle návrhu zákona o registru smluv dle modelu Rekonstrukce 

 státu. Zpřístupňujeme informace podléhající zákonné povinnosti zveřejnění tak, aby 

 byly dostupné široké veřejnosti i odborníkům ke strojovému zpracování. 

• Provozujeme moderní, přehledný a funkční web radnice městské části. 

• Zavedli jsme systém hodnocení spokojenosti veřejnosti s činností úřadu (Dobrý úřad, 

 hodnocení na Google.cz). 

• Zavedli jsme internetový portál, který umožní nájemníkům předávat požadavky na 

 správce. 

B) SOCIÁLNÍ OBLAST  

PODPORA A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ  

• Pro nově nastupující zaměstnance zajišťujeme službu mentora, který dohlíží na jejich 

 snadnější adaptaci v novém pracovním prostředí. 

• ÚMČ Brno-střed umožňuje svým zaměstnancům rozšířit si znalost cizích jazyků  

 v jazykových kurzech. Jazykové kurzy jsou hrazeny z prostředků ÚMČ BS, jsou 

 organizovány v pracovní době a prostorách úřadu v rozsahu 90 min. za týden.  

• Interní, průběžné a odborné vzdělávání zaměstnanců.  

• Pro zaměstnance je poskytován výhodný tarif od Vodafone. 

• Všichni zaměstnanci ÚMČ BS mají nárok na 50% slevu na vstupné na bazén Kraví hora 

 a do divadla Polárka za podmínky, že se prokážou identifikační kartou zaměstnance. 

• Zaměstnancům pracujícím na úřadě déle než 12 měsíců je poskytován příspěvek na 

 dovolenou ve výši 7.000 Kč. 

• Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na dětskou rekreaci (včetně škol v přírodě, 

 lyžařských výcviků atd.) ve výši 1.000 Kč za rok. 

• Poplatek za týdenní pobyt na rekreační chatě pro zaměstnance úřadu činí 600 Kč  

 a 300 Kč za víkendový pobyt. 

• Všichni zaměstnanci mají možnost využívat prostory Klubu (tzn. Jeskyňky) na 

 Dominikánské 2 pro oslavy narozenin, odchodu do důchodu, team-building, atd. 
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PODPORA A ROZVOJ OKOLNÍ KOMUNITY 

Kultura  

• Formou transparentních grantových řízení podporujeme místní kulturní, sportovní  

 i zájmové občanské aktivity. 

• Navýšili jsme prostředky na podporu živé kultury, spolkové činnosti a komunitního 

 soužití, včetně malých akcí sousedského charakteru. Podporu budeme přidělovat 

 transparentně formou grantů. 

• Umělcům zpřístupňujeme nevyužité nebytové prostory. 

• Vytváříme podmínky pro rozvoj kulturního života v celém centru města, včetně 

 odstranění zbytečných byrokratických překážek pro oživování veřejného prostoru 

 profesionálním i amatérských „pouličním“ uměním. 

• Zastřešujeme organizaci Adventu na Zelňáku a Adventu na Moraváku během 

 Adventních trhů. 

• Provozujeme kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů". Předmětem činnosti 

 organizace je zejména dramaturgické a organizační zajištění provozu pracovišť 

 Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a Centrum volného času Botanka. 

 Sport 

• Pro veřejnost bylo otevřené dětské hřiště ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví 

 hora. 

• Stabilizovali jsme systém podpory sportu na úrovni městské části. 

• Podporujeme všestranné pohybové aktivity a projekty se zaměřením především na děti 

 a mládež. 

• Klademe důraz na tělesnou výchovu a sport v mateřských a základních školách. 

• Podporujeme rozvoj sportu na ZŠ. Například basketbalové přípravky. 

• Modernizujeme sportovní a rekreační areál Kraví hora, jehož zřizovatelem je městská 

 část Brno-střed. 

• Od začátku srpna jsme zpřístupnili nové sportoviště pro širokou veřejnost. Jedná se  

 o první hřiště na disc-golf v městské části a vstup na něj je zdarma. 
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Ostatní 

• Snažíme se podporovat neziskové projekty – Dobrospolek, z. s. se stánkem Dobrokáva, 

 který se nyní mohou na Zelném trhu prezentovat za zvýhodněných podmínek.  

• Na tvorbě podoby veřejných prostranství byla navázána oficiální spolupráce s fakultou 

 architektury. 

• Podporujeme mezigenerační bydlení i nové trendy směřující k přirozené formě bydlení. 

PODPORA SENIORŮ 

• Při MČ BS aktivně fungují 2 kluby seniorů na ul. Václavská 3 a Křenová 39. 

• Organizujeme společenské setkání se seniory, kteří v daném měsíci oslavili své 

 významné životní jubileum. Snažíme se tak obohatit společenský život našich seniorů. 

• Přispíváme na volnočasové programy pro seniory a podporujeme projekty aktivního 

 stárnutí. (Denně jsou pro uživatele CDS přichystány výchovné, vzdělávací a 

 aktivizační programy - cvičení paměti, výtvarná, hudební, pohybová činnost, návštěvy 

 koncertů, výstav a divadel, výlety.)  

• MČ BS je zapojena do projektu a do pracovní skupiny „Bydlení a senioři“ - Sdílené 

 bydlení Zámečnická 2 (co-housing). Nabízíme tuto novou formu bydlení seniorům  

 a případné zájemce nahlašujeme pracovníkům MMB. 

• Od 1. 3. 2016 PS Brno-střed zajišťuje sociální péči (terénní a ambulantní) v novém 

 domě s pečovatelskou službou (DPS) Křídlovická 13, Brno. Pečovatelská služba tak 

 zajišťuje sociální služby v 6 DPS. 

OPATŘENÍ A PREVENCE 

• Účastníme se pravidelně pracovní skupiny Prevence bezdomovectví a Komunitního 

 plánování, kde hájíme zájmy seniorů, navrhujeme řešení. 

• Byla započata spolupráce s Charitou Brno, kdy pracovníci jejího zařízení CELSUZ 

 poskytují služby sociální rehabilitace zaměstnancům radnice zaměstnaným v rámci 

 veřejně prospěšných prací. Smyslem služby je příprava klientů na přechod do 

 zaměstnání na otevřeném trhu práce (tj. na nedotovaných pracovních místech). 

DOBROVOLNICTVÍ 

• V roce 2016 byl spuštěn projekt "Kdopak přečte pohádku", kdy dobrovolníci z řad 

 seniorů předčítají dětem v mateřských školkách. 
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PODPORA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI  

• Ve spolupráci s městskou policií se snažíme usilovat o to, aby ze sociálně vyloučených 

 oblastí bylo bezpečné místo, kde se žije dobře všem obyvatelům bez rozdílu etnik.  

 Ve spolupráci s policií ČR i MP, zástupců neziskovek a sociálních pracovníků  

 se podařilo zklidnit vyhrocenou situaci v lokalitě Zderadova. 

• Orgán sociálně-právní ochrany dětí Brno-střed pomáhá ohroženým rodinám  

 s nezletilými dětmi za pomoci vlastních terénních pracovníků s cílem zachování 

 přirozeného rodinného prostředí pro děti a podporu a zlepšování podmínek, v nichž 

 některé děti žijí. 

C) ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST  

PODPORA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

• V roce 2015 byl na přání občanů místně zvýšen počet stanovišť na separovaný sběr 

 odpadů. 

EKOLOGICKÁ POLITIKA / PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ  

• Zajišťujeme nadstandartní úklid, a to jak v rámci historického centra města, tak  

 i v lokalitě kolem Divadla Radost, kde se dlouhodobě potýká se zvýšeným znečištěním.   

• V prosinci 2016 došlo ke spuštění tzv. nonstop úklidu celého přednádražního prostor. 

• Nově vysazené stromy ošetřujeme plastovým obalem proti poškození psí močí, 

 distribuovali jsme sáčky na psí exkrementy ke košům, instalovali jsme 2 ks psích 

 pisoárů. 

• Části trávníků osazujeme kvetoucími záhony. Na podnět občanů byly dosazeny stromy 

 na místa, kde chyběly. 

• V parku na rohu vymezeném čtyřproudovými komunikacemi Poříčí a Nové sady 

 vysadila městská část Brno-střed stěnu z 242 vzrostlých habrů, která park i obytný 

 prostor odcloní od rušné komunikace. Nová třešňová alej pak zkrášlí prostor před 

 obytnými domy. 

• Dokončili jsme revitalizaci parku v jednom z největších vnitrobloků  

 Křídlovická –  Zahradnická na svém území. 
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PŘÍLOHA P II: PŘÍKLAD KRITÉRIÍ PRO TŘÍDĚNÍ PROJEKTŮ PODLE 

DŮLEŽITOSTI PRO PODNIK [27] 
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PŘÍLOHA P III: PŘÍKLAD KRITÉRIÍ PRO TŘÍDĚNÍ PROJEKTŮ PODLE 

DŮLEŽITOSTI PRO PODNIK [27] 
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PŘÍLOHA P IV: PŘEDPIS PRO ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ NA PROJEKTY  

S VYSOKÝM, STŘEDNÍM A NÍZKÝM RIZIKEM [27] 
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PŘÍLOHA P V: HARMONOGRAM PROJEKTU IMPLEMENTACE CSR DO ÚŘADU MČ BS (VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ) 
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PŘÍLOHA P VI: PLÁN MANAGEMENTU RIZIK (VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ) 

 

Plán managementu rizik 

Projekt implementace systému CSR na Úřad MČ BS 

Hlavní cíle projektu: 

Zavedení systému managementu kvality a společenské odpovědnosti. 

Charakteristika projektu: 

Typ: interní, 

Důležitost pro podnik: nízká, 

Rizikovost: vysoká. 

Důležité souvislosti s dalšími projekty, činnosti organizace, okolím, 

podobným již realizovaným projekt: 

- Vnitřní vazby v rámci organizace: projekt je realizován v prostředí 

Úřadu, proto je důležité prověřit vazby projektu v rámci organizace. 

- Vnější souvislosti mimo organizaci: vazba zemi a platné 

zákony, předpisy a další vlivy. 

- Vyhledání zkušeností z jiných projektů: využití zkušeností 

z realizovaných projektů v jiných oblastí, využití zkušeností externích 

expertů z obdobných projektů. 

Chybějící podklady, nejisté předpoklady projektu: 

Využití metody 6W, nebyly shledány nedostatky. 

Účastníci managementu rizik, role a zodpovědnosti: 

Za projekt zodpovídá projektový manažer, dalšími účastníky jsou externí 

a interní členové projektového týmu a zástupci zainteresovaných útvarů. 

Účastníci ovlivňující projekt: 

Správní orgány a vlastní zaměstnanci Úřadu MČ BS. 

Odhadované náklady: 

Náklady nejsou vyčíslovány, náklad je pokrytý rozpočtem. 

 

Schválení plánu managementu rizik. (podpis) 
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PŘÍLOHA P VII: KVANTIFIKACE RIZIK SKÓROVACÍ METODOU (VLASTNÍ 

ZPRACOVÁNÍ) 

 

Rizikový faktor č. 1: Neschválení alokace finančních prostředků 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

1 2 1 1,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
10 10 10 10,00 

Ocenění rizika 13,33 

     
Rizikový faktor č. 2: Nedostatečná kapacita finančních 

prostředků 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

2 2 1 1,67 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
7 9 8 8,00 

Ocenění rizika 13,33 

     
Rizikový faktor č. 3: Neschválení projektu úředním vedením 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

1 1 1 1,00 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
10 10 10 10,00 

Ocenění rizika 10,00 
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Rizikový faktor č. 4: Neschválení projektu politickým vedením 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

2 1 1 1,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
10 10 10 10,00 

Ocenění rizika 13,33 

     
Rizikový faktor č. 5: Změna požadavků pro certifikaci normy 

ČSN 010391 během trvání projektu  

ČSN 010391 během trvání projektu. 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

2 1 3 2,00 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
8 7 8 7,67 

Ocenění rizika 15,33 

     
Rizikový faktor č. 6: Nesplnění požadavků dvoustupňového 

auditu 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

4 3 5 4,00 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
6 5 6 5,67 

Ocenění rizika 22,67 
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Rizikový faktor č. 7: Chybně napsaná příručka Systému 

managementu Úřadu 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

2 3 3 2,67 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
6 7 5 6,00 

Ocenění rizika 16,00 

     
Rizikový faktor č. 8: Chybně uzavřená smlouva o certifikaci 

normy ČSN 010391 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

2 2 3 2,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
7 7 6 6,67 

Ocenění rizika 15,56 

     
Rizikový faktor č. 9: Špatné vedení projektu 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

5 6 7 6,00 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
3 4 3 3,33 

Ocenění rizika 20,00 

     
Rizikový faktor č. 10: Konflikt v týmu 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

3 3 3 3,00 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
3 4 5 4,00 

Ocenění rizika 12,00 
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Rizikový faktor č. 11: Nekvalitní obsazení týmu 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

4 3 3 3,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
4 6 5 5,00 

Ocenění rizika 16,67 

     
Rizikový faktor č. 12: Špatná interní komunikace zúčastněných 

v projektu 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

4 3 3 3,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
5 6 5 5,33 

Ocenění rizika 17,78 

     
     

Rizikový faktor č. 13: Nedostatečná kapacita lidských zdrojů 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

5 6 7 6,00 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
5 6 6 5,67 

Ocenění rizika 34,00 
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Rizikový faktor č. 14: Ztráta člena projektového týmu – dočasná 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

6 7 6 6,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
6 6 5 5,67 

Ocenění rizika 35,89 

     
Rizikový faktor č. 15: Ztráta člena projektového týmu – trvalá 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 

5 6 5 5,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
6 7 6 6,33 

Ocenění rizika 33,78 

     
Rizikový faktor č. 16: Nepřijetí projektu zaměstnanci Úřadu 

Kvantifikace rizik 

členy 

analytického týmu 

1. 2. 3. 

Skóre 

(průměrné 

hodnoty) 

Možnost výskytu 

(1 min. až 10 

max.) 2 3 2 
2,33 

Dopad (1 min až 

10 max.) 
3 3 2 2,67 

Ocenění rizika 6,22 
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PŘÍLOHA P VIII: NÁVRH NA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK (VLASTNÍ 

ZPRACOVÁNÍ) 

 

Poř.č. Rizikový faktor Návrh opatření  Zodpovědnost a termíny 

1 
Neschválení alokace 

finančních prostředků. 

Informovanost o financování, 

správné načasování 

 PM  

červen 2017 

2 
Nedostatečná kapacita 

finančních prostředků. 

Vyhodnocení finančního zatížení 

projektu 

 PM, tajemník  

červen 2017 

3 
Neschválení projektu 

úředním vedením.  
Efektivní prezentace projektu květen 2017 

4 
Neschválení projektu 

politickým vedením. 

Efektivní komunikace a 

prezentace projektu 

 PM, tajemník  

červen 2017 

5 

Změna požadavků pro 

certifikaci normy ČSN 

010391 během trvání 

projektu 

Aktuální informace, správné 

načasování 

 PM  

červen 2017 

6 
Nesplnění požadavků 

dvoustupňového auditu. 

Příprava dle příručky, kontrola a 

konzultace ze strany expertů 

 PM, experti  

prosinec 2017 

7 

Chybně napsaná příručka 

Systému managementu 

Úřadu. 

Kontrola a konzultace všech 

členů projektového týmu 

 PM 

listopad 2017 

8 

Chybně uzavřená 

smlouva o certifikaci 

normy ČSN 010391. 

Vědomá kontrola alespoň dvěma 

členy projektového týmu 

 PM, tajemník 

srpen 2017 

12 

Špatná interní 

komunikace 

zúčastněných v projektu. 

Kvalitní vedení týmu, zkušenosti 

s vedením lidí projektového 

manažera 

 PM 

květen 2017 – únor 2018 

13 
Nedostatečná kapacita 

lidských zdrojů. 

Zvážit náročnost projektu na 

lidské zdroje a dle toho vytvořit 

řešitelský tým. 

 PM, tajemník 

červenec 2017 

14 
Ztráta člena projektového 

týmu – dočasná.  

Časová rezerva a rezerva při 

vytížení lidských zdrojů při 

plánování projektu 

 PM 

červen 2017 – červenec 

2017 

15 
Ztráta člena projektového 

týmu – trvalá. 

Časová rezerva a rezerva při 

vytížení lidských zdrojů při 

plánování projektu, vytipovat 

potenciálního nového člena 

projektového týmu.  

  PM 

červen 2017 – červenec 

2017  
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PŘÍLOHA P IX: ŘÍZENÍ RIZIK DLE METODY STAVY RIZIKA (VLASTNÍ 

ZPRACOVÁNÍ) 

 

Stav Název 
Datum pro 

kontrolu rizika 
Vlastník 

A 
Neschválení alokace finančních 

prostředků. 30. 6. 2017 PM 

A 
Nedostatečná kapacita finančních 

prostředků. 30. 6. 2017 PM, tajemník 

A 
Neschválení projektu úředním 

vedením.  x x 

A 
Neschválení projektu politickým 

vedením. 30. 6. 2017 PM, tajemník 

A 

Změna požadavků pro certifikaci 

normy ČSN 010391 během trvání 

projektu 30. 6. 2017 PM 

A 
Nesplnění požadavků dvoustupňového 

auditu. 20. 12. 2017 PM, experti 

A 
Chybně napsaná příručka Systému 

managementu Úřadu. 30. 11. 2017 PM 

A 
Chybně uzavřená smlouva o certifikaci 

normy ČSN 010391. 
31. 8. 2017 PM, tajemník 

A 
Špatná interní komunikace 

zúčastněných v projektu. x PM 

A Nedostatečná kapacita lidských zdrojů. 
31. 7. 2017 PM, tajemník 

A 
Ztráta člena projektového týmu – 

dočasná.  31. 7. 2017 PM 

A 
Ztráta člena projektového týmu – 

trvalá. 31. 7. 2017 PM 

N 
Nedostatek zkušeností s obdobným 

typem projektu x PM 

N Nekvalitní vedení týmu. 
x PM 

N Nekvalitní výběrové řízení. 
x PM, tajemník 

N 

Nedostatečné vysvětlení projektu 

zaměstnancům Úřadu, nezájem 

zaměstnanců o dění na Úřadě 30. 11. 2017 PM, tajemník 

 


