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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá rizikem ve výstavbových projektech. Podává 

informace o celém procesu jejich řízení, který zahrnuje identifikaci rizik, rozborové 

analýzy rizik, obranné strategie, kontrolu a vyhodnocení rizik. Praktická část popisuje 

rizikové situace ve vybraném výstavbovém projektu, jejich možné způsoby řešení 

zahrnující také preventivní opatření. 

Abstract 

This thesis deals with risk rating in building projects. It provides information on 

the entire process of management, which includes risk factors identification, their 

analyses, defence strategies, risk assessment, monitoring and supervision. The 

experimental part describes high risk situations in a selected building project and their 

possible solutions, including preventive measures. 
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Riziko, charakteristika rizika, analýza rizika, proces řízení rizika, identifikace 

rizika, hodnocení rizika, riziková opatření.  
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1 ÚVOD 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral „Rizika ve výstavbových 

projektech“. Budu se v ní zabývat řízením a identifikací rizik, prováděním jejich 

analýzy a v závislosti na ní navrhováním příslušných opatření. Dále rozpracuji 

systém kontroly a vyhodnocení těchto rizik. 

Bakalářská práce bude rozdělena na dvě části. V první části budu popisovat 

obecně teorii v oblasti řízení rizik a v praktické části se budu zabývat konkrétním 

výstavbovým projektem realizovaným firmou SPH stavby s.r.o. „ROZŠÍŘENÍ 

TRATÍ NA NOVOMĚSTSKU“. Budu zde analyzovat největší rizika plynoucí pro 

firmu SPH stavby s.r.o. z tohoto rozsáhlého projektu. Následně se pokusím 

navrhnout taková opatření, aby došlo k co možná největšímu snížení těchto rizik. 
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2 RIZIKA V PROJEKTECH 

2.1 Charakteristika rizika 

Riziko je přirozenou součástí každého projektu už od fáze plánování až po konečnou 

fázi užívání. Jsou to jevy a podmínky, které nejsou pod přímou kontrolou projektu 

z pohledu tvorby jeho výstupů. Působením rizik se daný projekt odchyluje od plánované 

trajektorie a dostává se mimo prostor jemu vymezený. Což je zejména výsledek 

projektu, náklady vymezené na jeho realizaci a jejich postupné čerpání. A také 

harmonogram projektu, který je základem pro časovou kontrolu skutečného postupu 

vůči jeho plánu.  

Míra rizika je ve většině případů přímo závislá na kvalitě a množství informací, 

které má manažer k dispozici. Z tohoto důvodu je úkolem každého manažera zjištění co 

možná největšího počtu informací týkajících se daného projektu a ověření jejich 

správnosti. Na základě nich následuje sled aktivit, pomocí nichž jsou odvráceny události 

a odstraňovány vlivy, které by mohly vést k nechtěným výsledkům. Tento sled 

nazýváme procesem řízení rizik. [2], [4] 

2.2 Management rizika 

Na celý průběh naplánovaných procesů mohou působit a narušovat rovnováhu 

vnější i vnitřní vlivy. Z tohoto důvodu je úkolem managementu rizik tyto vlivy 

předpokládat a analyzovat. Následně se z důvodu obnovy potřebné rovnováhy provádí 

žádoucí, ale i nežádoucích změny. Provádění efektivních změn je věcí managementu 

změn. [2], [3] 

Rizikové inženýrství se zabývá třemi základními otázkami: 

• Jaké jsou příčiny nebezpečí a jaké jsou druhy rizik? 

• Jaká je pravděpodobnost realizace nebezpečí? 

• Jaké jsou následky těchto nebezpečí? 
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2.2.1 Příčiny a druhy rizik 

Pro volbu efektivních obranných strategií je důležité jejich správné 

strukturování. To může být provedeno podle: [2] 

• místa vzniku vzhledem k projektu, 

• zdroje rizika, 

• předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku, 

• závažnosti dopadu, 

• stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. 

Podle tohoto strukturování mohou být rizika rozdělena do následujících kategorií: 

a) Externí nepředvídatelná rizika:  

• státní regulace, 

• přírodní katastrofy, 

• nepřímé vlivy životního prostředí, 

• kriminální akty,  

• selhání základních předpokladů realizace. 

b) Externí předvídatelná rizika:  

• inflace, 

• tržní rizika, 

• operační rizika, 

• předvídatelné vlivy prostředí, 

• očekávané sociální vlivy, 
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• fluktuace měny, 

• inflace, 

• daňové úpravy. 

c) Interní rizika netechnického charakteru: 

• manažerské potíže, 

• časové prodlevy, 

• přečerpané náklady. 

d) Interní rizika technického charakteru: 

• technologické změny, 

• výkonnost technologií, 

• nedostatky technických návrhů, 

• rozsah projektu.  

Důležitým ukazatelem je, zda se jedná o předvídatelná a ovlivnitelná rizika, či 

neovlivnitelná. Proti předvídatelným rizikům potom volíme způsob obrany, tak 

abychom jim předešli nebo je snížili na únosnou míru. Základní způsoby preventivních 

opatření jsou: [1], [2] 

• přenesení na jiný subjekt (pojištění, bankovní záruky), 

• vědomě žádaná rizika (přijmeme riziko), 

• prevence rizika (eliminace odstraněním nebezpečí, obejití nebezpečí, 

ovládnutí kontrolou, dozorem, zálohováním), 

• sledováním rizika a včasným působením na jeho snížení, 

• vytvoření finančních, materiálních i časových rezerv. 
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Co se týká rezerv, je úkolem manažera najít přijatelnou rovnováhu sdílení rizika 

mezi objednatelem a zhotovitelem projektu. Pokud se nebude realizátor krýt žádnou 

rezervou, ponese všechny rizika sám. Na druhé straně, pokud do rozpočtových nákladů 

zanese neúměrně velkou rezervu, zadavatel projektu nemusí takovouto nabídku 

přijmout. Závislost mezi rizikem a rezervou znázorňuje následující graf. [4], [5] 

 

Obr. 2-1 Závislosti rizika projektu [4] 

 

Dalším možným řešením je rozdělit rizika podle pravděpodobnosti jejich 

výskytu a jejich dopadu. Pomocí zapsání do matice rizik určíme, která rizika budou pro 

nás běžná, přijatelná s opatřením nebo nepřijatelná. Rozdělení rizik je zaznamenáno 

v následující tabulce. V řádcích jsou uvedeny očekávané pravděpodobnosti výskytu 

rizika a ve sloupcích finanční ohodnocení škod, které by rizika napáchala. Příklad 

takovéto matice je v následující tabulce, konkrétní hodnoty jsou samozřejmě orientační 

a budou se měnit podle rozsahu projektu a finančního zázemí zúčastněných stran. [3] 
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Výše škody 

Nevýznamná 
do 10 tis. Kč 

Malá               
do 50 tis. Kč                

Citelná              
do 500 tis.Kč 

Kritická                  
do 2 mil. Kč 

Katastrofální    
přes 2 
mil.Kč 

                      
Pravděpo-    
dobnost výskytu 

Velmi velká          
do 75%           

Velká                                              
20 až 40%           

Větší                                 
10 až 20%           

Malá                               
1 až 10%           

Nepatrná                                     
do 1%           

Tab. 2-1 Kategorizace rizika [3] 

Rizika v jednotlivých polích tabulky lze rozdělit na: 

- přijatá a nehodnocená, která lze krýt běžnými rezervami – oranžová pole, 

- přijatá sledovaná a hodnocená – světle oranžová pole, 

- nedoporučená k přijetí, pokud se pomocí opatření nedocílí jejich přesunu 

do přijatelných rizik – bílá pole. 

 

2.3 Řízení rizik 

Řízení rizik je tedy systematický proces skládající se z šesti hlavních aktivit. Každá 

z nich má svoje vstupy, ze kterých vychází. Používá různé techniky a nástroje a vytváří 

postupy. Na následujícím obrázku je uveden obecný diagram jednotlivých kroků při 

procesu řízení rizik a jsou zde znázorněny jejich odrazy v součástech plánu řízení 

rizik.[2] 
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Obr. 2-2 Hledání rizikových faktorů [2] 

 

Hlavních procesy řízení rizik: [2], [3] 

• plánování řízení rizik, 

• identifikace, 

• kvalitativní analýza rizik, 

• kvantitativní analýza rizik, 

• plánování protirizikových opatření, 

• sledování a kontrola rizik. 

Plánování řízení rizik 

Identifikace 

Kvalitativní analýza 

Kvantitativní analýza 

Plánování obrany 

 

 

 

Plán  

řízení rizik 

Metody 

Jevy, vztahy 

Vlastnosti 

Pravděpodobnosti, hodnoty 

Strategie a plány 

Monitorování a kontrola 
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2.3.1 Plánování řízení rizik 

Plán řízení rizik určuje, jak budeme postupovat při volbě strategií, metodik  

a postupů, které budou použity pro odvrácení nebo zmenšení hrozby projektových rizik. 

Tento proces probíhá ve čtyřech následujících krocích. [2], [6] 

2.3.1.1 Stanovení globální úrovně rizikovosti projektu 

V tomto případě posuzujeme, zda je projekt vysoce rizikový, protože jeho 

úkolem je realizace něčeho úplně nového a neznámého, či jde o projekt podobný 

jinému, již realizovanému, a představuje tedy relativně nízkou míru neočekávaných 

situací. [2],  

2.3.1.2 Posouzení hlavních projektových a externích rizik 

V této fázi se jedná o předběžné zmapování hlavních projektových a externích 

rizik a následné vytvoření předběžného seznamu. Jde hlavně o odhady základních 

neurčitostí uvnitř projektu nebo problémů, které se mohou objevit z projektového 

prostředí. Příkladem může být potencionální nedostatek finančních zdrojů 

v budoucnosti, možná změna legislativy před dokončením projektu, nebo na příklad 

hrozba kolize s institucemi pro ochranu přírody.  

2.3.1.3 Určení hlavních indikátorů a úrovně přijatelnosti 

V tomto kroku jde o stanovení hranic pro kategorizaci a návrh struktur třídění 

rizik. Úroveň přijatelnosti neboli tolerance k rizikům je stupeň odhodlání hlavního 

manažera přijmout riziko. V tomto případě záleží na jednotlivci nebo organizaci, 

nakolik jsou ochotni riskovat velkou finanční ztrátu pro možné dosažení velkého zisku. 

Jedná se tedy nejen o um, ale také i o odvahu manažera projektu, který má při formulaci 

plánu řízení rizik několik opěrných bodů: [2], [6] 

• zakládající listina projektu, nejčastěji to bývá smlouva o dílo, kde je prvotně 

definována jeho odpovědnost a limity, které jsou pro projekt vymezeny, 

• standarty a metodiky postupů společnosti, kterou manažer v projektu zastupuje,  
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• harmonogram stavebních prací, pomocí kterého je manažer projektu schopen 

odhalit slabá místa navrhovaného řešení, 

• historické informace z podobných projektů a také zkušenosti členů týmu 

podílejících se na díle. 

 Konečným výsledkem procesu plánování řízení rizik je potom dokument plán řízení 

rizik, který je nedílnou součástí plánu projektu. [2], [6] 

2.3.1.4 Navržení základních metod a přístupů 

V posledním kroku plánování řízení rizik navrhujeme metody a přístupy, které 

se budou pro konkrétní projekt využívat. Základní opatření jsou uvedena v kapitole 3 

Nástroje analýzy rizik. 

2.3.2 Identifikace rizik 

Identifikace rizik stanovuje, jaká rizika mohou na projekt působit, a poté 

následuje zdokumentování jejich charakteristiky. [1], [3] 

Důležitým krokem identifikace je posoudit možné vztahy mezi analyzovanými 

riziky. Vzájemná závislost rizik může způsobit řetězovou reakci nežádoucích stavů a ta 

může mít katastrofální následky. Nejdůležitější informace generované v tomto kroku 

jsou: 

• hodnocení vlivu a předpokladů vzniku rizik a podmínky jejich existence, 

• rozdělení rizik do celého cyklu projektu, 

• identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku. 

Nejběžnějšími metodami pro identifikaci rizik projektu jsou: 

• brainstorming,  

• metoda Delphi, 
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• poučení z historických projektů, 

• individuální diskuze, 

• crawfordovy lístky,  

• identifikace kořenů problému,  

• SWOT analýzy. 

Podrobnějším popisem jednotlivých analýz se zabývám v kapitole 3 Nástroje 

analýzy rizik.  

Dalším krokem je již identifikovaná rizika zdokumentovat do tvz. registru rizik. 

Ten by měl v této fázi obsahovat: [2] 

• název, 

• popis rizika, 

• datum identifikace,  

• osobu odpovědnou za řízení rizika, 

• odkaz na podrobný rozpis prací. 

2.3.3 Kvalitativní analýza rizik 

Tento krok v procesu řízení podrobí rizika identifikovaná v kroku předchozím, 

podrobnému zkoumání z mnoha úhlů pohledu. Mezi které patří: 

• závažnost rizik, 

• předvídatelnost rizik, 

• potencionální vazby a vztahy mezi nimi, 

• stupeň kontrolovatelnosti.  
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Kvantitativní analýzu provádíme za pomoci některé z technik popsaných 

v tabulce (3-2). Výstupem je potom seznam identifikovaných rizik, který je 

aktualizován o položky informující o závažnosti rizik, jejich vazby, závislosti a ostatní 

charakteristiky (např.: předvídatelnost, odvratitelnost, kontrolovatelnost). 

 Konečným výsledkem procesu Kvalitativní analýzy rizik je aktualizovaný 

registr rizik, který je nedílnou součástí plánu projektu. [2]  

 

Tab. 2-2 Příklad formuláře pro klasifikaci rizikových jevů a kvantifikaci dopadu [2] 

2.3.4 Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza plynule navazuje na předchozí proces kvalitativní analýzy. 

Jsou zde znovu probrána rizika podle jejich seznamu a jejich navržená hodnocení. 

Postupy kvantifikace rizik jsou podrobněji popsány v kapitole 3 Nástroje analýzy rizik.  

Kvantifikace rizik a hodnocení dopadů na projekt je důležité hned z několika hledisek: 

• charakterizuje rizika číselným vyjádření pravděpodobnosti vzniku a velikosti 

dopadů rizik. A poté je dává do přímé souvislosti s projektem a s jeho 

specifickými cíli, 

• vytváří podklady pro prioritizaci opatření a obranných strategií, 

• poskytuje informace a kvantifikace pro vyjednávání se zákazníkem i liniovým 

managementem společnosti a dále pro komunikaci v samotném projektovém 

týmu, 

• podává základní kalkulace pro stanovení rozpočtových rezerv. 

Položka Titul Popis 
Maximální 

částka 
ohrožení 

Pravděpodobnost Závažnost 
Očekávaná 

hodnota 
rizika 
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2.3.5 Plánování protirizikových opatření        

Po provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy máme tedy k dispozici úplný 

registr rizik včetně jejich potřebných číselných charakteristik. Následně je tento registr 

znovu posouzen podle: [2] 

• priorit, které jsou přímo úměrné závažnosti a dopadu rizik, 

• kategoriím a limitům přijatelnosti rizik, 

• předvídatelnosti, stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti,  

• jiných hledisek, která mohou souviset se specifiky předmětu projektu. 

Návrhy jednotlivých strategií jsou založeny na taktikách a opatřeních, které lze rozdělit 

do těchto typů: 

• odmítnutí – v těchto strategiích se obvykle upravují podmínky tak, aby 

situace vůbec nenastala, 

• omezení, redukce – opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku nebo 

snížení závažnosti dopadu jsou předběžně monitorována, jev nebo proces je 

držen uvnitř akceptovatelných limitů a pro případné odchýlení je vytvořen 

záložní plán, 

• akceptace – riziko je očekáváno a jsou připraveny dostatečné rezervy, a to 

buď: [2] 

o pasivní – je rozhodnuto, že se nebude dělat nic, dokud se riziko 

neobjeví, řešení se bude hledat až potom 

o nebo aktivní – je vytvořen rizikový plán, který se spustí, jakmile  

se objeví první indikace působící rizikové události, 

• převody – riziko lze převést na jiný subjekt formou pojištění, nákupu služby 

či produktu, změnou definice předmětu projektu nebo kontraktu, 
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• simulace a výzkum – do procesu je vložen další krok zaměřený na další 

zkoumání a rozbory oblastí neurčitosti za účelem poznání jevu nebo zvýšení 

předvídatelnosti a kontrolovatelnosti. 

Konečným výstupem plánu obrany proti rizikům je: [2] 

• aktualizovaný registr rizik, který obsahuje: 

o případné úpravy původních popisů a kvantifikací rizik, 

o odhady nákladů na přenosy rizik na jiné subjekty 

• aktualizovaný plán řízení rizik, který obsahuje: 

o soubor obranných strategií, 

o předpisy pro kontrolní měření procesů a stavů, 

o návrh postupů monitorování, kontrolních metod a měření, 

• podklady pro vyjednávání s investorem projektu, managementem, apod., 

• podklady pro vytvoření dohod a smluv s externími subjekty pro snížení rizik. 

2.3.6 Monitorování a kontrola rizik 

Cílem procesu monitorování a kontrola rizik je poskytování včasných informací, které 

nám pomohou dělat účinná opatření dříve, než se riziko objeví. Monitorování rizik 

spočívá ve sledování realizace protirizikových opatření, jejich účinnosti, platnosti 

původních předpokladů a výskytu spouštěcích událostí rizika. K používaným nástrojům 

a technikám patří zejména: [2], [5] 

• sledování stavů a jevů, které mohou vznik budoucího rizikového stavu 

indikovat, 

• sledování kritických jevů mimo projekt, hodnocení změn, které mohou mít vliv 

na dříve stanovené indikátory a úrovně přijatelnosti rizik, 
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• kontrolní měření procesů, které souvisí s potenciálními riziky, 

• hodnocení všech odchylek mezi plánem projektu a skutečným stavem v průběhu 

projektu z pohledu jejich vztahu k definovaným rizikům nebo při vzniku 

potenciálního konfliktu v plánovaných běžných zdrojích projektu, 

• porovnání vzniklého rizika s velikostí rezervních zdrojů přidělených pro snížení 

dopadu rizika, 

• iniciace obranných strategií a provádění vhodných korekčních opatření podle 

plánu řízení rizik, 

• kontrola účinnosti obranných a korekčních opatření, 

• zachycení vzniku jiných, dříve neidentifikovatelných rizik, 

• koordinace řízení rizik projektu s obdobnými aktivitami na úrovni společnosti 

(například školení). 

Rizika v projektech mají neblahý dopad na cíle projektu. Negativně ovlivňují 

průběh projektu a mohou mít vliv na náklady, harmonogram i na celkovou kvalitu 

provedení zakázky. Proces řízení rizik je tedy neodmyslitelnou součástí každého 

výstavbového projektu už od první fáze jeho iniciace, až po konečnou fázi předání 

objednavateli. [2], [5] 

Na následující stránce je pomocí technologického schématu zobrazen celý základní 

proces řízení rizik projektu.  
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Obr. 2-3 Základní diagram procesu řízení rizik projektu [2] 
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3 NÁSTROJE ANALÝZY RIZIK 

Analýza rizik projektu je jeden z nejkomplikovanějších procesů projektového 

managementu. Je to oblast silně závislá na hospodářském sektoru a firemním know-

how. Přesto však existují základní analytické postupy, které nám nabízejí: [2], [3] 

• nástroje pro identifikaci rizik a kvalitativní analýzu – jde o metody pro 

generování námětů, různé typy řízených diskusí apod., 

• nástroje pro kvantitativní analýzu – což jsou metody, jejichž pomocí jsou 

navrženy číselné charakteristiky a ohodnocení potenciálních rizik tak, aby byly 

dostatečně prokazatelným podkladem pro stanovení strategických postupů, 

3.1 Metody pro identifikaci a kvalitativní analýzu rizik 

Důležitou částí identifikace rizik a kvalitativní analýzy rizik je generování námětů  

a jejich následné zevrubné hodnocení. Pro mapování rizik a jejich následný popis  

se využívají informace, které můžeme čerpat z: 

• definice předmětu projektu a podrobného rozpisu prací, 

• harmonogramu stavebních prací, 

• položkového rozpočtu, 

• studií a externích posudků, 

• historických informací z podobných projektů, 

Nejběžnější metody používané pro identifikaci rizik, jejich výhody i nevýhody jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Technika Výhody  Nevýhody 
Delphi                                                        
Skupina expertů vytváří 
individuální návrhy, jejichž 
souhrn je pak skupině 
prezentován. Poté se v dalším 
kole vytváří nové návrhy, 
které jsou základem další 
diskuze. Postup je opakován 
do dosažení shody ve 
skupině. 

• získává individuální a 
nezávislé odpovědi od 
skupiny expertů                               
• není ohrožena 
zkreslením prosazení 
vlivu silnějších 
individualit                                 
• lze provést s využitím e-
mailu 

• časová náročnost                       
• nemůže využít výhod 
týmové spolupráce                        

Poučení z historických 
projektů 

• využívá zkušeností       
ověřených výsledky                       
• omezuje opětovné 
vymýšlení vynalezeného                                     
• může být doplněna 
individuálním dialogem 

• může znamenat časově 
náročný výzkum                                            
• vyžaduje abstrakce 
vzhledem k odlišnostem v 
zadání                                               
• zkušenosti mohou mít 
časově omezenou platnost 

Brainstorming                                               
Týmová diskuse na základě 
předem připravených 
podkladů a návrhů. 

• výhody týmové 
spolupráce   
• může být aktivizací 
týmové spolupráce a 
součástí motivace                                      

• časová náročnost                       
• musí být dobře veden                    
• je ohrožen prosazením 
vlivu silných individualit                        

Individuální diskuze                               • snadno proveditelná  • může být zkreslena 
individuálním pohledem                   
• nemůže využít výhody 
týmové spolupráce 

Crawfordovy lístky                                       
Skupina expertů individuálně 
a opakovaně odpovídá na 
položenou otázku s tím, že 
žádná odpověď se nemůže 
opakovat. Každá odpověď je 
zapsána na lístek papíru. Na 
závěr mohou být diskutovány 
množiny odpovědí. 

• jednoduchá                                    
• rychlá, časově 
nenáročná metoda                                      
• vedení nevyžaduje 
silného facalitátora                                  
• generuje velké množství 
námětů                                          
• generuje pořadí 
závažnosti a může být 
základem pro stanovení 
priorit  

•  nemůže využít výhody 
týmové spolupráce 
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Identifikace kořenů 
problému 
Metoda se soustředí na 
identifikaci problému i jeho 
příčiny. Základem obranných 
návrhů je pak zásadní 
eliminace příčiny - kořenu 
problému, nikoliv jeho 
symptomů. 

• při správném použití 
může eliminovat některé 
vlivy se závislostí 

• omezeně použitelná pro 
externí vlivy                                 
• může generovat 
podružná, obtížně 
identifikovatelná rizika 

SWOT analýza                                      
Sestavení matice silných a 
slabých stránek, příležitostí a 
hrozeb. Strategie jsou voleny 
podle kombinace S-O, W-O, 
S-T, W-T 

• mezi páry 
identifikovaných položek 
lze najít závislosti, které 
mohou být použity pro 
volbu strategie 

  

Seznamy                                                    
Připravené formuláře s 
políčky k označení vybrané 
varianty.  

• snadno zpracovatelná 
počítačovou formou                                               
• lehce vyhodnotitelná 
metoda                                         
• generuje pořadí 
závažnosti a může být 
základem pro stanovení 
priorit                 

• vytvoření seznamů 
vyžaduje použití jiných 
metod nebo údajů z 
historických projektů 

Diagramy                                                       
Diagram „rybí kost", 
vývojové diagramy, síťové 
grafy, apod. 

• jsou dobrým a snadno 
srozumitelným 
podkladem k diskusi 

• vyžadují delší přípravu 

Tab. 3-1 Hodnocení metod generování námětů pro analýzu rizik [2] 

3.2 Náměty pro hledání rizikových faktorů 

Během tvorby kvalitativní analýzy jsou diskutována mnohá témata, která jsou 

silně závislá na hospodářském odvětví, ve kterém je projekt realizován, dále na  

know-how projektového týmu i na historických zkušenostech s podobnými projekty. 

Pro generování námětů se používá typických otázek podle následujícího seznamu. [2] 

Oblast strategií a podnikání: 

• Je termín ukončení projektu v souladu se strategickým plánem podniku? 

• Zapadají cíle projektu do podnikové strategie? 
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• Jaký bude mít vliv případné opoždění výstavby na podmínky v podniku? 

Externí faktory: 

• Může mít politická nestabilita nebo nesoulad politických zájmů za následek 

ohrožení projektu? 

• Jaké další omezující faktory se mohou v externím prostředí vyskytovat? 

• Je projekt vystaven těžko plánovatelným jevům, jako jsou přírodní katastrofy, 

technologické havárie apod.? 

Oblast řízení subdodavatelů: 

• Splňuje subdodavatel požadavky na kvalitu zadání projektu? 

• Je smlouva se subdodavatelem dostatečně definovaná, a co způsobí případné 

zpoždění zaviněné subdodavatelem? 

• Existuje na trhu srovnatelný subdodavatel pro krytí případného výpadku 

stávajícího subdodavatele? 

• Je kontrakt se subdodavateli právně vymahatelný? 

3.3 Metody kvantifikace rizikových vlivů 

Kvantifikace rizikových faktorů plynule navazuje na seznam rizik, jehož tvorbu 

jsem popsal v kapitole 2.3.2 Identifikace rizik a 2.3.3 Kvalitativní analýza rizik, dále 

následuje systematické rozdělení rizik a posouzení vlivu na cíle projektu. Poté je 

vyhodnocena předvídatelnost, řiditelnost a odvratitelnost definovaných rizik a pro 

následné navržení rizikových opatření je za potřebí kvantitativní charakteristiky těchto 

rizik. Tyto charakteristiky popisují především pravděpodobnost vzniku jednotlivých 

rizik, celkovou hodnotu, která může být riziky ohrožena, a očekávaný dopad rizika na 

daný projekt.  
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 Kvantifikace sama o sobě je velmi náročná disciplína, jejíž úspěšné praktikování 

vyžaduje kombinování matematických nástrojů se zkušenostmi vedoucích manažerů.  

Ti mají k dispozici několik základních metod, které lze pro kvantifikaci použít. Tyto 

základní metody shrnuje následující tabulka. [2] 

 

Technika Výhody  Nevýhody 
Analýza citlivosti                                          
Analýza na základě změn 
parametrů procesu a následné 
zjišťování velikosti změn 
hodnot výstupů.                                       

• vytváří lepší podmínky 
pro rozhodování na 
základě faktů                                                           
• výsledky jsou lépe 
prezentovatelné a 
prosaditelné v diskusi s 
managementem 

• limitované možnosti 
simulací                                                   
• možná zkreslení a 
interpretace problému 

Monte Carlo                                                  
Náhodné simulace, 
jednoduchá a účinná metoda 
užívací pravděpodobnostní 
počet. 

• jednoduchá, účinná 
metoda                                                     
• vhodná podpora what-if 
analýz                 

• obtížně použitelná pro 
projekt v celém rozsahu                 
• možná zkreslení a 
interpretace problému 

Rozhodovací strom                                            
Diagram obsahující sekvence 
alternativ s kvantifikací v 
jednotlivých větvích.  

• nutí ke zvážení 
pravděpodobností všech 
jevů                                                          
• graficky názorná metoda              
• napomáhá při kalkulaci 
očekávané hodnoty 

• limitovaná na užití z 
pohledu času a nákladů                     
• může být složitá při 
řešení rozsáhlých a 
komplikovaných 
problémů 

Očekávaná hodnota                                             
Výpočty odhadů dopadů a 
ohrožených hodnot podle 
jednotlivých variant. 

• hodnotí nejlepší a 
nejhorší variantu                                               
• vhodná pro vyhledávání 
optimálního řešení                                                           
• vytváří lepší podmínky 
pro rozhodování na 
základě faktů 

• může být zkreslena 
použitím odhadovaných 
pravděpodobností                            
• může být přeceněna a 
považována za absolutně 
správný podklad k 
rozhodování 

Rozložení 
pravděpodobnosti               
Statické metody vycházejí z 
pravděpodobnostního počtu. 

• měří pravděpodobnosti 
pro rozmezí odhadů (viz 
použití v diagramech 
PERT)                               
• poskytuje přehledně 
grafické výstupy 

• obtížně aplikovatelná 
pro všechny druhy rizik                             

Tab. 3-2 Hodnocení metod kvantitativní analýzy rizik [2] 
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Obr. 4-1 Informační tabule zakázky 

4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V následující praktické části bakalářské práce se budu zabývat řízením rizik ve 

stavební firmě SPH stavby s.r.o., a to především jednou konkrétní zakázkou firmy. 

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací v rozsáhlém projektu 

realizovaném v roce 2011 v Novém Městě na Moravě.  

Firma SPH stavby s.r.o. se zúčastnila veřejné soutěže vypsané v lednu 2011 na 

zakázku Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku. Tuto soutěž vyhrála a tím se 

zavázala k realizaci náročné stavby v krátkém termínu necelých 5 měsíců.  

Dále se tedy budu zabývat riziky plynoucími na firmu SPH z tohoto projektu. Díky 

vstřícnosti jednatele jsem měl přístup k potřebným materiálům a mohl jsem nahlížet, jak 

se firma u této zakázky zabývala riziky a jak zpětně hodnotí správnost svých 

rozhodnutí, případně co by změnila. Na základě těchto podkladů o projektu a informací 

získaných během studia problematiky rizik v projektech jsem se s vedením firmy 

domluvil na postupu, kdy jsem zpětně zpracovával plán řízení rizik v tomto projektu  

a po jeho dokončení jsem mohl firmě SPH stavby nabídnout zpětné ohlédnutí za tímto 

projektem, případně také nabídnout využití některých z navrhovaných opatření v jejich 

budoucích projektech. 
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4.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: SPH stavby s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem   

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 30.11.2000 

Předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovanou 

vozidly bez omezení celkové hmotnosti.  

Základní kapitál: 2 316 000 Kč  

Jednatel: Ing. Radek Pospíšil, Ing. arch. Petr Horáček   

4.2 Charakteristika společnosti 

Firma SPH Stavby je stavební firmou působící v regionu Bystřice nad Pernštejnem 

v kraji Vysočina. Její hlavní činností je realizace vodohospodářských staveb, 

revitalizace a úprava vodních toků, výstavby průmyslových a občanských budov, 

komunikací a inženýrských sítí.  

Jedná se o středně velkou firmu s velkým množstvím úspěšně realizovaných 

zakázek, která působí v oblasti stavebnictví již od roku 1995. Při analyzování  

a eliminaci rizik využívají především svých znalostí a zkušeností z dřívějších projektů.  

I u tohoto projektu proto hlavní jednatelé posuzovali jednotlivá rizika hlavně na základě 

svých dlouholetých zkušeností.  Vzhledem k rozsahu a vysoké míře rizikovosti byl tento 

projekt pro firmu víceméně specifický a podcenění těchto rizik by mohlo mít za 

následek velké finanční ztráty, které by mohly v krajním případě vyústit až v bankrot 

společnosti.  
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Společnost SPH stavby s.r.o. je držitelem certifikátů o zavedení systému řízení 

jakosti pro následující obory činností: realizace vodohospodářských staveb, revitalizace 

a úprava vodních toků, výstavba průmyslových a občanských budov, komunikací  

a inženýrských sítí, projektová činnost v investiční výstavbě 

Společnost zavedla a používá: 

• systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001: 2009 

• systém environmentálního managementu, který odpovídá ČSN EN ISO 

14001: 2005 

• systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který odpovídá 

požadavkům specializace OHSAS 18001: 2008. 

4.3 Základní údaje o zakázce 

Název stavby:   ROZŠÍŘENÍ BĚŽECKÝCH TRAS NA NOVOMĚSTSKU 

Druh stavby:   Novostavba 

Účel stavby:  Sportovní, vybudování lesních cest pro rozšíření běžeckých tras, 

zasněžování,  

Místo stavby:   Lyžařský areál Nové Město na Moravě 
 

Investor:   Sportovní klub Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, 592 

31 Nové Město na Moravě 

Dodavatel:    SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Projektant:    Ing. Milan Pelikán, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

TDI:    ENVIGEST, s. r. o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na 

Moravě 

Termín výstavby:  Předpokládaný termín zahájení stavby                23.05.2011 

Požadovaný termín dokončení stavby            11.11.2011 
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Stavební objekty:  

SO 01 Lesní cesty – lyžařské tratě 

SO 02 Podjezd silnice pro lesní cesty – lyžařské tratě  

SO 03 Technický vodovod pro zasněžování lyžařských tratí 

SO 04 Posílení čerpací stanice pro výrobu technického sněhu 

SO 05 Prohloubení a zpevnění vodní nádrže pro výrobu tech. sněhu 

SO 06 Osvětlení lesních cest 

SO 07 Posílení stávající trafostanice 

SO 08 Parkoviště  

4.4 Charakteristika zakázky 

Nové Město na Moravě a jeho okolí jsou lyžařsky navštěvovanou lokalitou.  

Pro podporu rekreačního lyžování bylo naplánováno rozšíření běžeckých tras na 

Novoměstsku. Stavba se nachází na pozemcích v k. ú. Nové Město na Moravě. Území 

dotčené stavbou leží severozápadně od Nového Města na Moravě na převážně lesních 

pozemcích v lokalitě zvané Plačkovec.  

4.4.1 Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby: 

Stavba se nachází v oblasti stávajícího lyžařského areálu u Nového Města na 

Moravě. Areál je tvořen především hotelem, stadionem s tribunami, buňkami  

se zázemím pro závodníky a dalšími budovami nutnými pro provoz areálu a dále lesní 

oblastí, kde se nacházejí lyžařské tratě.  

4.4.2 Stručný popis stavebních objektů: 

OBJEKT SO 01 – LESNÍ CESTY – LYŽAŘSKÉ TRATĚ 

Nově navržené trasy komunikací jsou využívány víceúčelově. Jednak slouží jako 

lesní odvozní cesty, které umožní lepší obhospodařování lesního komplexu a splňují 

parametry dvoupruhové lesní odvozní cesty typu 1L 7/30 dle ČSN 73 6108 Lesní 
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dopravní síť. Zároveň cesty slouží jako tratě pro běžecké lyžování, a to jak na rekreační, 

tak i vrcholové úrovni. Šířka tratí byla navržena na 7 m. 

OBJEKT SO 02 – PODJEZD SILNICE PRO LESNÍ CESTY – LYŽAŘSKÉ TRATĚ  

Konstrukce tubosideru je zvolena proto, že je montovaná a zkrátila tím dobu 

výstavby oproti mokrým procesům při betonování. Technické řešení je voleno tak, aby 

splňovalo požadavky norem, především na zatížení a prostorové uspořádání. Výška  

a typ tubosideru je volen s ohledem na provoz rolby. Stavba tubosiderů byla prováděna 

za úplné uzavírky silnice III/35317 a převedení dopravy na objízdnou trasu.  

OBJEKT SO 03 –TECHNICKÝ VODOVOD PRO ZASNĚŽOVÁNÍ LYŽAŘSKÝCH 

TRATÍ  

Řeší techniku a technologii podzemních trubních rozvodů vody s přípojnými 

místy a sněžnými kanony na výrobu technického sněhu. Celá stavba je ryze technického 

charakteru a slouží ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb v rámci lyžařského 

areálu. 

OBJEKT SO 04 – POSÍLENÍ ČERPACÍ STANICE PRO VÝROBU TECHNICKÉHO 

SNĚHU  

Řeší technický a technologický návrh čerpání a dopravy vody do trubního 

rozvodu po zájmové lokalitě. Jedná se o posílení výkonu technologického zařízení ve 

stávající čerpací stanici. 

OBJEKT SO 05 – PROHLOUBENÍ A ZPEVNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE PRO VÝROBU 

TECHNICKÉHO SNĚHU  

Stávající vodní nádrž sloužící jako zdroj vody pro technické zasněžování byla 

prohloubena, aby došlo k zajištění dostatečného objemu vody pro rozšířené technické 

zasněžování.  
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Tab. 4-1 Rozpočtové náklady na jednotlivé SO 

OBJEKT SO 06 – OSVĚTLENÍ LESNÍCH CEST – LYŽAŘSKÝCH TRATÍ  

Předmětem této stavby je výstavba nové kabelové sítě NN pro osvětlení nových 

tras. Rozvody NN pro osvětlení tratí jsou vedeny pod zemí spolu s ostatními sítěmi 

technické infrastruktury potřebnými pro provoz lyžařských tratí. 

OBJEKT SO 07 – POSÍLENÍ STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE, NOVÉ 

TRAFOSTANICE 

Předmětem této stavby je rozšíření distribuční kabelové sítě VN, výstavba 2x 

kioskové trafostanice 22/0,4kV a posílení stávající trafostanice. 

OBJEKT SO 08 – PARKOVIŠTĚ   

 Předmětem stavby je vybudování nového parkovacího prostoru v blízkosti 

Hotelu Ski, tak aby došlo k navýšení parkovacích kapacit ze součastných 55 na 180 

míst. Povrch parkovací plochy je asfaltový a je napojen na místní komunikaci III/35317. 

4.4.3 Souhrn cen na jednotlivé stavební objekty 

Číslo a název objektu / provozního souboru 
Cena celkem 

[Kč] 

Procenta z 
obj. projektu 
[%] 

SO 01 Lesní cesty - lyžařské tratě 6 033 643 8,43 

SO 02 
Podjezd silnice pro lesní cesty - lyžařské 
tratě 

14 875 315 20,79 

SO 03 
Technický vodovod pro zasněžování 
lyžařských tratí 

24 079 644 33,65 

SO 04 
Posílení čerpací stanice pro výrobu tech. 
sněhu 

3 118 891 4,36 

SO 05 Prohloubení a zpevnění vodní nádrže 1 863 842 2,60 

SO 06 Osvětlení lesních cest - lyžařských tratí 7 875 600 11,00 

SO 07 
Posílení stávající trafostanice, nové 
trafostanice 

3 595 200 5,02 

SO 08 Parkoviště 10 122 760 14,14 

Celkem za stavbu 71 564 895 Kč 100,00 [%] 
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4.5 Plánování řízení rizik 

V tomto prvním kroku řízení rizik budu navrhovat plán postupu, kterým by se 

mohla firma SPH stavby s.r.o. řídit při volbě strategie pro odvrácení či zmenšení rizik 

v projektu. 

4.5.1 Stanovení globální úrovně rizikovosti projektu 

Projekt jako takový byl přesně definovaný pomocí zadávací dokumentace pro 

výběrové řízení. Z tohoto hlediska odpadalo tedy riziko nepřesného zadání projektu. 

Celé dílo výstavby tratí bylo rozděleno na osm souvisejících objektů. Každý z nich měl 

přesně definované zadání, které vycházelo ze smluvních podmínek stanovených 

regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, která se zaručila přidělením dotace 

investorovi. Stavební firma SPH stavby s.r.o. tedy měla dostatek informací o tom, co 

přesně je úkolem výstavby.  

Firma se zabývá realizací vodohospodářských staveb, výstavbou průmyslových  

a občanských budov, ale i inženýrských sítí. Z předešlých zakázek měla tedy dostatek 

zkušeností s podstatnou částí zadaných prací. Součástí projektu byly ale i práce  

a dodávky pro firmu nové, jako například dodávka sněžných děl a budování podjezdu 

pod komunikací. Pro firmu nebylo možné je realizovat pomocí vlastních pracovních sil 

a strojního vybavení, proto bylo nutné pro tyto části zajistit subdodavatelské firmy.  

Z výše popsaných skutečností je tedy patrné, že se jednalo o projekt pro firmu svým 

zadáním nový, ale s většinou známých stavebních činností. Míra rizika však hlavně 

z důvodu objemu stavebních prací a krátkému termínu výstavby zůstávala vysoká.  

4.5.2 Posouzení hlavních projektových a externích rizik 

V následujícím kroku jsem se zabýval předběžným odhadnutím hlavních rizik. 

Ty jsem rozdělil podle místa vzniku na rizika projektová, která jsou ve většině případů 

předvídatelná a tím i ovlivnitelná, a na externí rizika, která spadají do nepředvídatelných 

rizik. 
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Hlavní projektová rizika:  

- časové prodlevy,  

- přečerpané náklady a jiné potíže s financováním, 

- dostatek strojního vybavení a mechanizace, 

- rozsah projektu, 

- specializované činnosti.  

Hlavní externí rizika: 

- přírodní katastrofy, 

- investor nesplní podmínky a nedostane dotaci, 

- selhání subdodávek, 

- hrozba kolize s ochranou životního prostředí. 

4.5.3 Určení úrovně přijatelnosti 

V tomto kroku jsem znovu požádal o pomoc vedení firmy SPH stavby, aby na 

základě svých zkušeností ohodnotily konkrétními částkami rizika, která jsem rozdělil 

podle dopadu na společnost od nevýznamných až do katastrofálních. Dále jsme  

na základě diskuse rozdělili rizika podle pravděpodobnosti jejich výskytu od nepatrné 

pravděpodobnosti až do velmi velké. Sami jednatelé ohodnotili rozdělení rizik podle 

finančních dopadů na společnost a pravděpodobnosti výskytu následovně. 

Rozdělení rizik podle výše škody: 

- Nevýznamná: do 10 000 Kč 

- Malá: do 50 000 Kč 

- Citelná: do 1 000 000 Kč 
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- Kritická: do 5 000 000 Kč 

- Katastrofální: nad 5 000 000 Kč 

Rozdělení rizik podle pravděpodobnosti výskytu: 

- Nepatrná: do 0,5% 

- Malá: od 0,5% do 1% 

- Větší: od 1% do 10% 

- Velká: od 10% do 20% 

- Velmi velká: do 60% 

Z tohoto rozdělení jsem poté sestavil tabulku, která rozděluje rizika pro tento 

konkrétní projekt. Nakonec jsem po přesnějším rozdělení rizik, které je uvedeno 

v kapitole 4.6.2 Registr rizik zatřídil jednotlivá rizika do následující tabulky. 

Výše škody 

Nevýznamná 
do 10 tis. Kč 

Malá               
do 50 tis. Kč                

Citelná              
do 1 mil..Kč 

Kritická                  
do 5 mil. Kč 

Katastrofální    
nad 5 

mil.Kč 
                      
Pravděpo-    
dobnost výskytu 

Velmi velká          
do 60%           

Velká                                              
10% až 20%           

Větší                                 
1% až 10%      

Nedodržová
ní BOZP 

Selhání 
subdodávek 

Malá                               
0,5% až 1%      

Přečerpané 
náklady 

Časové 
prodlevy 

Nepatrná                                     
do 0,5%     

Přírodní 
katastrofy 

Neplnění 
platebních 
podmínek 
investorem 

Investor 
neobdrží 
dotace 

Tab. 4-2 Kategorizace rizika – před navržením opatření 

 Tato tabulka poslouží k rozdělení rizik na přijatelná (oranžová a světle oranžová 

pole) a rizika nepřijatelná (bílá pole). Z tohoto rozdělení bylo po dohodě s jednatelem 

SPH stavby panem Ing. arch. Petrem Horáčkem stanoveno, že rizika v oranžových 
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polích budou kryta běžnými rezervami. Rizika nacházející se ve světle oranžových 

polích budou sice přijatelná, ale pokud to bude možné, firma se na tyto události pojistí. 

A v bílých polích by se vyskytla případná rizika pro firmu již nepřijatelná pro schválení, 

pokud by se pomocí opatření nezajistil jejich přesun do přijatelných rizik.  

Z této tabulky je patrné, že naprostá většina rizik se vyskytuje v oblasti rizik 

nepřijatelných pro schválení. Je tedy nutné navrhnout opatření pro eliminaci těchto rizik 

tak, aby došlo k přesunu do rizik pro firmu akceptovatelných. Tímto úkolem se dále 

zabývám v kapitole 4.8 Plánování obrany proti rizikům. 

4.6 Identifikace rizik projektu 

Identifikace rizik je vždy složitý a náročný úkol, který byl v tomto případě 

zásadní pro rozhodnutí, zda se firma zúčastní výběrového řízení a ponese rizika spojené 

se zakázkou, nebo se do veřejné soutěže vůbec nepřihlásí a náhradu bude kompenzovat 

menšími projekty s nižší mírou rizika. Jako hlavní metodu jsem si zvolil identifikaci 

pomocí kořenů problému.  

4.6.1 Identifikace kořenů problému 

Tato metoda je založená na identifikaci hlavních problémů a jejich příčin. Jako 

obrana je poté navržen způsob eliminace kořenu problému.  

Většina hlavních rizik vyplynula ze stanovených smluvních podmínek 

objednatele díla, kterým byl sportovní klub Nového Města na Moravě. Ten je stanovil 

na základě vyjednaných podmínek s regionálním operačním programem NUTS 2 

Jihovýchod, který investorovi přislíbil dotace z Evropského fondu pro regionální  

rozvoj, a to 92,5% rozpočtových nákladů, až do výše předpokládaných výdajů 

stanovených na 106 208 000 Kč.  

Dotace byly přislíbeny investorovi ve dvou částkách. První po třech měsících od 

zahájení stavebních prací a druhé na konci. Investor tedy nebyl schopen zhotoviteli 

zajistit finanční zálohy před zahájením stavebních prací, z čehož vyplynulo velké riziko 
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týkající se financování projektu. Konečná smluvní cena se pohybovala kolem 75 mil. 

Kč, což představovalo pro firmu zhruba 50% ročního obratu. 

Dalším rizikem se jevilo datum ukončení projektu, které bylo stanovené na  

11. 11. 2011 a bylo závazné hlavně z důvodu přímé návaznosti Světového poháru 

v biatlonu plánovaném na začátek roku 2012. Pro eliminaci tohoto rizika bylo klíčové 

dodržování harmonogramu stavebních prací, vypracovaným firmou SPH. Ve kterém 

jsou stanovena významná omezení stavebních prací z důvodu dvou sportovních akcí. 

Další omezení prací plynulo z uzavírek komunikace nad plánovaným podjezdem, které 

bylo nutné teprve vyjednat a zaplatit vlastníkovy příslušné komunikace. 

Protože se jednalo o rozsáhlý projekt s množstvím specializovaných činností, 

byla nutná účast subdodavatelů. Bylo důležité odhadnout míru spolehlivosti 

jednotlivých spolupracujících firem, především pak těch, které s firmou SPH dosud 

nespolupracovali. 

4.6.2 Registr rizik  

V předchozích krocích jsem tedy analyzoval základní rizika tohoto projektu  

a s pomocí firmy SPH jsem vytvořil tabulku pro kategorizaci rizik. Dalším krokem je 

analyzovat rizika konkrétněji, zařadit je do registru rizik, popsat jejich působení  

a stanovit osobu, která bude odpovědná za jejich řízení. 

Druhy rizik v projektu ROZŠÍŘENÍ TRATÍ NA NOVOMĚSTSKU: 

• Časové prodlevy, které mohou nastat z mnoha různých důvodů. Základním 

předpokladem jejich eliminace je dodržování časového harmonogramu. Dopad 

těchto prodlev na společnost plyne především ze stanovených sankcí, které jsou 

uvedeny ve smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem 

projektu. 

• Přečerpané náklady, toto riziko se jevilo jako velmi výrazné hlavně z důvodu 

neprůběžného financování projektu. Investor se zavázal ke dvěma splátkám, 

přičemž první měla firma obdržet na konci třetího měsíce od začátku výstavby  

a druhá částka měla být zaplacena až po dokončení stavby. 
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• Nedodržování BOZP, z důvodu nedodržování BOZP plyne riziko úrazu na 

stavbě, které může mít za následek jak finanční postihy, tak prodloužení 

výstavby z důvodu šetření události. Zde bylo zpětně riziko ohodnoceno firmou 

SPH stavby s.r.o. jako výrazné, především co se týká dodržování BOZP 

jednotlivých subdodavatelů.  

• Selhání subdodávek, by mohlo mít výrazný dopad hlavně na termín dokončení 

stavby a zpětně tedy na vznik sankcí za nedodržení stanovených termínů. 

• Neplnění platebních podmínek investorem, je riziko plynoucí zejména z toho, 

že objednavatel díla byl po stránce financování závislý na dotacích přislíbených 

z fondů EU. Nesplnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace by mělo 

za následek s největší pravděpodobností neschopnost, aby objednatel dostál vůči 

firmě SPH stavby s.r.o. svých závazků. 

• Přírodní katastrofy, toto riziko patří mezi nepředvídatelná a neovlivnitelná 

rizika. Zde se jako určitá výhoda mohla jevit krátká doba výstavby díla, ale  

i přesto nešlo o riziko zcela zanedbatelné. 

Podle předchozího rozdělení jsem sestavil Registr rizik, který je konečným výstupem 

kroku identifikace rizik.  

Název Popis rizika 
Osoba odpovědná 

za řízení  

Odkaz na 
podrobný rozpis 

prací 
Časové prodlevy Časové prodlevy 

mohou mít různé 
příčiny. Riziko, které 
z nich vyplývá, jsou 
sankce stanovené ve 
smlouvě o dílo. 
 

Pro práce 
vykonávané firmou 
SPH stavby s.r.o. - 
Hlavní 
stavbyvedoucí.                     
Za subdodávky ručí 
vždy osoba uvedená 
ve smlouvě o dílo 
uzavřená s 
příslušnou firmou. 

Podrobný rozpis 
prací určuje 
harmonogram 
stavebních prací. 
Závazný termín 
dokončení stavby je 
11.11.2011. 
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Přečerpané 
náklady 

Riziko přečerpání 
nákladů je vždy 
největší před 
obdržením dotací. 
Ty investor obdrží 
ve dvou splátkách 
1.8.2011 a 
15.11.2011. 

Jednatel společnosti.  Čerpání nákladů se 
bude řídit podle 
harmonogramu 
stavebních prací. 

Nedodržování 
BOZP 

Riziko plyne z 
hrubého porušení 
BOZP a následnému 
úrazu pracovníků. 

Pro práce 
vykonávané firmou 
SPH stavby - Hlavní 
stavbyvedoucí.                      
Za subdodavatelské 
firmy ručí vždy 
osoba uvedená ve 
smlouvě o dílo 
uzavřená s 
příslušnou firmou. 

Vypracovaný plán 
BOZP podle nařízení 
vlády č. 591/2006 
Sb. 

Selhání 
subdodávek 

Riziko plynoucí z 
nedodržení závazků 
subdodavatelských 
firem. 

Jednatel společnosti, 
převede 
odpovědnost na 
samotné 
subdodavatele. 
Podmínky a sankce 
budou uvedeny ve 
smlouvách o dílo.  

Subdodavatelé jsou 
povinni řídit se 
harmonogramem 
stavebních prací. 

Neplnění 
platebních 
podmínek 
investorem 

Investor nebude 
schopen dostát svých 
závazků. 

Jednatel společnosti.  Popis plnění 
smluvních podmínek 
a případných sankcí 
je uveden ve 
smlouvě o dílo. 

Investor neobdrží 
dotace 

Riziko plyne z 
porušení podmínek 
investorem, který 
následně neobdrží 
dotace. 

Jednatel společnosti.  Popis plnění 
smluvních podmínek 
a případných sankcí 
je uveden ve 
smlouvě o dílo. 

Přírodní katastrofy Největším rizikem 
jsou přírodní 
katastrofy (požáry, 
přívalové deště). 

Jednatel společnosti 
se pokusí vyjednat 
pojištění proti 
přírodním 
katastrofám. 

Výše finančních 
náhrad budou 
stanoveny ve 
smlouvě 
s pojišťovnou. 

Tab. 4-3 Registr rizik 
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4.7 Kvalitativní a kvantitativní analýza 

V tomto kroku podrobněji popíši sankce plynoucí z nedodržení smluvních 

podmínek. Jedná se zejména o sankce plynoucí z rizika časových prodlev, ale i další 

analyzovaná rizika mají za následek v konečném důsledku nedodržení stanoveného 

termínu a tím i obdržení sankcí. Pomocí definovaných úrovní přijatelnosti ohodnotím 

tedy závažnost jednotlivých rizik. 

Popis rizik vycházejících ze stanovených sankcí 

1. Nedodržení termínu dokončení (o 1-20 dní) 

2. Nedodržení termínu dokončení (od 21-n den) 

3. Neproběhnutí plánovaných závodů 

4. Nevyklizení staveniště (1-n dní) 

5. Nedodělky a reklamační nároky (1-n) nedodělků 

6. Nesplnění úkolu kontrolního dne (1-n) úkolů x den 

Tab. 4-4 Významnost rizika 

 

 

 

 

Položka Titul  Maximální částka ohrožení  
Pravděpod

obnost 
Závažnost 

Očekávaná 
hodnota 
rizika 

1 Sankce 20*25 000   = 500 000 Kč 3 2 6 
2 Sankce n*50 000 Kč 2 3 6 
3 Sankce 5 000 000 Kč 1 5 5 
4 Sankce n*50 000 Kč 1 3 3 
5 Sankce n*20 000 Kč  2 2 4 
6 Sankce n*m*5000 Kč 2 1 2 
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Vysvětlivky k hodnocení: 

 

 

 

 

Tab. 4-5 Intenzita negativního dopadu                    Tab. 4-6 Pravděpodobnost 

 

 

 

Tab. 4-7 Významnost faktoru rizika                             

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že žádná rizika plynoucí ze stanovených 

sankcí sama o sobě nespadají do kategorie významnosti vyšší než (6), což je 

ohodnoceno jako mírné riziko. Významnější problém by mohl nastat za předpokladu, že 

by se jednotlivá rizika navzájem propojila. Z tohoto důvodu je navržena jako obrana 

jednotlivá kontrola uvedených rizik pomocí harmonogramu stavebních prací, který 

stanovuje přesně postup výstavby. Jako zodpovědná osoba byl stanoven hlavní 

stavbyvedoucí. 

4.8 Plánování obrany proti rizikům 

V předchozích krocích jsem tedy identifikoval jednotlivá rizika, pomocí 

postupného rozboru pomocí identifikace kořenů problému. Tyto rizika jsem za pomoci 

stavební firmy  SPH stavby s.r.o. roztřídil podle jednotlivých kritérií. Výsledkem je tedy 

aktualizovaný registr rizik, který je v následujícím kroku doplněn o navržené obranné 

kroky. Ty by měly zmírnit dopady identifikovaných rizik na přijatelnou míru a tím 

snížit rizikovost projektu na co nejpřijatelnější hodnotu vzhledem k potřebným financím 

na ně vynaložených.  

Intenzita dopadu 
5 fatální 
4 velmi významná 
3 významná 
2 drobná 
1 neznatelná 

Pravděpodobnost 
1 téměř nemožná 
2 výjimečně možná 
3 možná 
4 pravděpodobná 
5 blížící se jistotě 

Významnost faktoru rizika 
1-3 zanedbatelné riziko 
4-8 mírné riziko 
9-18 vážné riziko 
19-25 značné riziko 
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Tab. 4-8 Návrhy obranných strategií 

V následující tabulce tedy navrhuji způsoby eliminace rizika nebo jeho transferu 

na subdodavatele, investora nebo pojišťovnu. 

Název Míra rizika  

Transfer 
Eliminace 

(snížení) rizika Pojištění  Subdodavatel 
Přenesení 
rizika na 
Investora 

Časové 
prodlevy 

Mírné riziko   Zodpovědný 
za prodlevy 
způsobené 
vlastní 
chybou. 

Včasné předání 
staveniště. 

Snížení rizika 
pomocí pozitivní 
motivace 
pracovníků. 

Přečerpané 
náklady 

Zanedbatelné 
riziko 

      Průběžná kontrola 
čerpaní financí 
podle 
harmonogramu 
stavebních prací. 

Nedodržová
ní BOZP 

Mírné riziko   Zodpovědný 
za BOZP 
svých 
pracovníků. 

Investor je 
povinen zajistit 
koordinátora 
BOZP. 

Provádění kontrol 
dodržování BOZP 
na všech 
subdodávkách. 

 Selhání 
subdodávek 

Mírné riziko   Subdodavatel 
musí být 
pojištěný proti 
bankrotu 
společnosti. 

    

Neplnění 
platebních 
podmínek 
investorem 

Mírné riziko     Ve smlouvě o 
dílo budou 
stanoveny 
sankce pro 
investora, které 
budou 
neprodleně po 
porušení 
podmínek 
vymáhány 
soudní cestou. 

  

Investor 
neobdrží 
dotace 

Zanedbatelné 
riziko 

    Ověření DHM 
investora a 
jeho včasné 
zajištění 
v případě 
neplnění jeho 
závazků. 

Budou důsledně 
dodržovány 
smluvní 
podmínky, tak 
aby nedošlo 
k porušení 
podmínek dotace. 

Přírodní 
katastrofy 

Zanedbatelné 
riziko 

Pojištění 
stav.proti 
živelným 
událoste
m. 

Pojištění 
subdodavatelů 
proti živelným 
událostem. 
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4.9 Monitorování a kontrola rizik 

Díky použitým opatřením jsme tedy dosáhli podstatného snížení jednotlivých 

rizik, které jsme mohli tedy znovu podrobit zkoumání podle začlenění do tabulky 

kategorizace rizik. 

Výše škody 

Nevýznamná 
do 10 tis. Kč 

Malá               
do 50 tis. Kč                

Citelná              
do 1 mil. Kč 

Kritická                  
do 5 mil. Kč 

Katastrofální    
nad 5 

mil.Kč 
                      
Pravděpo-    
dobnost výskytu 

Velmi velká          
do 60%           

Velká                                              
10% až 20%           

Větší                                 
1% až 10% 

 Nedodržová
ní BOZP      

Malá                               
0,5% až 1% 

 Přečerpané 
náklady 

 Selhání 
subdodávek, 
Časové 
prodlevy    

Nepatrná                                     
do 0,5% 

 Neplnění 
platebních 
podmínek 
investorem 

 Přírodní 
katastrofy, 

Investor 
neobdrží 
dotace   

Tab. 4-9 Kategorizace rizika – po navržení opatření 

Jak je patrné z tabulky, podařilo se nám pomocí navržených opatření přesunout 

rizika z oblasti bílých (nepřijatelných rizik) do polí, které jsou pro firmu SPH stavby 

s.r.o. z hlediska přijatelnosti akceptovatelné. 
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5 ZÁVĚR 

V úvodu mé bakalářské práce jsem si stanovil cíl analyzovat rizika výstavbového 

projektu „ROZŠÍŘENÍ TRATÍ NA NOVOMĚSTSKU“, který realizovala firma 

SPH stavby s.r.o., a následně navrhnout co možná nejlepší opatření, která by mohla 

pomoci tato rizika eliminovat nebo co nejvíce snížit.  V první řadě jsem nastudoval a 

teoreticky zpracoval problematiku rizik vyskytující se obecně ve výstavbových 

projektech. Zde jsem se zaměřil na komplexní postup řízení rizik, který se sestává 

z plánování realizace rizik, identifikace rizik, kvalitativní a kvantitativní analýzy těchto 

rizik a následnému plánování protirizikových opatření a jejich kontroly. Ze studia teorie 

jsem pochopil, že rizika v projektech se vyskytují v různých formách po celou dobu 

realizace daného díla a je nezbytné je správně rozeznat, roztřídit a nepodcenit ani 

zdánlivě nevýznamná rizika, protože i ta mohou vést postupně ke katastrofálním 

následkům. Pro celý proces řízení rizik je k dispozici řada různých postupů, které jsou 

léty prověřeny a jsou dány jejich základní kroky. Každý výstavbový projekt je ale zcela 

individuální a proto k němu musíme také takto přistupovat i v oblasti rizik. Důležité je 

zkoumat možné rizikové situace a jejich působení na projekt z různých úhlů pohledu a 

následně pro ně jednotlivě zvolit vhodné způsoby opatření.  

V praktické části jsem tedy zpracovával plán řízení rizik pomocí kombinací 

vhodných metod uvedených v teoretické části. Z počátku byla identifikovaná rizika 

projektu velmi vysoká a pro stavební firmu SPH stavby s.r.o. nepřijatelná. Postupně 

jsem navrhoval postup řešení jednotlivých rizik a proces jejich aplikace na danou 

stavbu, a díky tomu byla hodnocená rizika snížena na přijatelnou míru. 

Pevně věřím, že mnou navržený postup řízení rizik bude pro firmu SPH stavby 

s.r.o. v budoucích projektech přínosem a firma by díky němu mohla urychlit a upřesnit 

proces řízení rizik na realizovaných zakázkách. 
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