
 



  



 

  



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik vybraného projektu ve stavební firmě, zpracování možných 

rizik a návrhem případných opatření. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového 

managementu. Podstatnou částí je analýza současného stavu společnosti DOLP stavební společnost 

s.r.o., na kterou navazují další metody, jako je analýza vnitřního a vnějšího prostředí a závěrečná analýza 

SWOT, kde jsou zhodnoceny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. Na základě zhotovených 

analýz byla získána možná rizika projektu a navrhnuta nápravná opatření.  

Abstract 

This diploma thesis deals with risk management of the chosen project in a construction company, 

processing of possible risks and a proposal of potential measures. The methods of project management 

are used to achieve the main goal. The substantial part is an analysis of the current state of DOLP s.r.o., 

following with other methods such as an analysis of inside and outside surroundings and the final 

analysis SWOT, where the weaknesses and strenghts are evaluated, opportunities and threats. Some 

possible risks of the project were obtained on the grounds of made analyses provided with corrective 

measures. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní projekt rekonstrukce areálu stavební společnosti 

DOLP s.r.o. Projekt by měl zajistit modernější prostory a zlepšení konkurenceschopnosti.  

V dnešní době jsou rizika vědomě či nevědomě přehlížena, neboť společnosti často opomíjejí, 

že každý proces či projekt je spjat s určitými riziky.  

Diplomová práce se v první řadě zabývá současným stavem, kde budou představeny základní 

pojmy a historie projektového řízení a také legislativa, kterou se společnost musí řídit. Další část se 

zabývá metodami, které budou v práci použity. V této části bude teoreticky popsán projekt, plánování 

projektu, analýzy rizika, strategická analýza a metoda RIPRAN, která bude použita v návrhové části pro 

identifikaci a hodnocení rizik.  

Další část bude zaměřena na zhodnocení současného stavu společnosti pomocí strategických 

analýz, které budou v závěru shrnuty na SWOT matici, ve které budou zobrazeny silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby společnosti. Projekt bude plánován v softwaru MS Project, kde bude vytvořena 

struktura prací, časová a nákladová analýza. Veškeré tyto informace budou shrnuty v Ganttově diagramu.  

V závěrečné části diplomové práce budou identifikovány rizika spojená s projektem. Rizika 

projektu budou zpracována pomocí metody RIPRAN. Tato rizika budou ohodnocena a pro nejzávažnější 

rizika budou navržena opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizika, popřípadě ke snížení 

dopadu tohoto rizika na projekt.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

V současnosti je stále větší množství rizik, které obklopují společnosti.  

V prvé řadě si musíme definovat pojem riziko a jeho klasifikaci. Pod pojmem riziko se ve starších 

encyklopediích vyjadřovalo „vystavení nepříznivým okolnostem“. Neexistuje jednotná definice pro pojem 

riziko, a proto je pojem riziko definováno různě:  

1. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru 

2. Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení 

3. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 

4. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného 

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

pravděpodobnosti 

6. Nebezpečí negativní odchylky od cíle 

7. Nebezpečí chybného rozhodnutí 

8. Možnost vzniku ztráty nebo zisku 

9. Neurčitost spojená s vývojem hodnoty 

10. Střední hodnota ztrátové funkce 

11. Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému [1]. 

Podnikání může skončit úpadkem či zaznamenat ztrátu z mnoha různých příčin. Rozdíly mezi 

těmito příčinami a důsledky tvoří základ pro různou klasifikaci rizik.  

Finanční a nefinanční riziko 

Nepříznivé okolnosti s sebou někdy nesou finanční ztrátu jindy nikoliv. Finanční riziko zahrnuje 

vztah mezi subjektem a jměním či očekáváním příjmů, které mohou být ztraceny či zhoršeny.  

Finanční riziko je ovlivněno třemi faktory:  

• Subjektem, který je vystaven možnosti ztráty 

• Aktivy či příjmem, jejichž snížení hodnoty, zničení nebo změna vlastnictví jsou příčinou finanční 

ztráty 

• Hrozbou či nebezpečím, které může zavinit finanční ztrátu [1].  

Statické a dynamické riziko 

Dynamická rizika jsou spojena se změnami uvnitř firmy či s firmou samotnou. Dynamická rizika 

vycházejí ze dvou množin faktorů. Jsou ovlivňována vnějšími faktory, které firma nemůže řídit či jiným 

způsobem významně ovlivňovat. 
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Statická rizika zahrnují takové ztráty, které se nacházejí mimo změny v ekonomice. Jedná se o 

taková rizika jako například přírodní katastrofy či nepoctivost jednotlivců společnosti. Statické ztráty 

zahrnují zničení majetku či změnu jeho vlastnictví důsledkem nepoctivého jednání nebo selháním 

lidského faktoru [1].  

Čistá a spekulativní rizika 

Spekulativní riziko je situace, kdy existuje možnost zisku či ztráty. Nejlepším příkladem 

spekulativního rizika je hazardní hra, kdy existuje naděje na úspěch, ale i reálné nebezpečí ztráty.  

Čisté riziko jsou situace, kdy existuje pouze možnost ztráty nebo ztráty žádné. Nejlepším 

příkladem čistého rizika je zakoupení automobilu, kdy vlastník od zakoupení čelí nebezpečí poškození 

nebo zničení. Možné výsledky jsou tedy ztráta nebo žádná ztráta [1].  

Jsou možné tři přístupy k riziku ze strany podnikatele či manažera, a to:  

• Averze k riziku 

• Sklon k riziku 

• Neutrální postoj k riziku 

Podnikatel či manažer se sklonem k averzi se jednoznačně vyhýbá rizikovým podnikatelským 

projektům a preferuje projekty, které s velkou jistotou zaručují přijatelné výsledky. Subjekt se sklonem 

k riziku jednoznačně vyhledává rizikové projekty, které jsou spojeny jak se značnými zisky, tak i s vyšším 

nebezpečím dosažení špatných výsledků. Osoba s neutrálním postojem k riziku má rovnováhu mezi 

sklonem a averzí k riziku [1]. 

Každá společnost může rizika přesunout či zadržet. V určitých případech je vhodnější se riziku 

vyhnou nebo riziko redukovat [1].  

Tab. č. 1: Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě [1] 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

Výše uvedená tabulka třídí rizika do čtyř skupin dle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti 

daného rizika. 
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2.1 HISTORIE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Projektové řízení existovalo v určité formě už v pradávných dobách. Za první stavební projekty 

jsou považovány konstrukce gigantických pyramid ve starodávném Egyptě nebo stavba Velké čínské zdi. 

Tyto stavby byly postaveny několik tisíciletí před naším letopočtem. Tyto stavby by nebylo lehké postavit 

bez jakéhokoliv náznaku projektového řízení. S rozvojem průmyslu, vědy a techniky docházelo k růstu 

složitosti realizovaných projektů. Potřeba urychlovat jejich řešení a závislost na vzájemném provázání 

jednotlivých oblastí lidské činnosti stále více vyžadovala aparát na koordinaci jednotlivých procesů [2].  

Za zakladatele vědeckého managementu je považován Frederick Taylor, který se zabýval 

produktivitou práce a zvyšováním výkonu. Uvádí čtyři principy vědeckého managementu. Pro rozvoj 

projektového řízení je v té době významný především princip poslední, který hovoří o potřebě rozdělit 

pracovní úkony mezi manažery a pracovníky tak, aby manažeři mohli aplikovat vědecké přístupy řízení, 

a aby pracovníci vykonávali pouze vlastní úkoly. Ostatní tři principy poukazují na potřebu normování 

pracovních úkonů, nutnost neustálé kontroly a inovací pracovních činností na základě předchozích 

pozorování a v neposlední řadě školení a rozvoj zaměstnanců. Vlastní iniciativa výrobních dělníků na 

veškerých změnách je dle Taylora nežádoucí [3]. 

V roce 1917 vyvinul Henry Gant diagramy, které měly být efektivnější pro práci v továrnách, tyto 

diagramy se používají dodnes, a i v diplomové práci je projekt zobrazen dle Ganttova diagramu. Ganttův 

diagram je dnes už standardní formou zobrazování informací vztahujících se k harmonogramu projektu. 

Původní Ganttův diagram obsahoval seznam projektových aktivit včetně informací o jejich zahájení a 

ukončení. Veškeré informace znázorňované ve formě kalendáře sloužily jako prostředek pro plánování a 

kontrolu jednotlivých částí projektu. Diagramy však nezohledňovaly vazby mezi úkoly navzájem. Časová 

změna u jednoho úkolu se dále neprojevila ve změně času ostatních úkolů [4].   

Až v druhé polovině 20. století se o projektovém řízení začalo hovořit jako o samostatné vědní 

disciplíně. Schwalbe považuje za první moderně řízený projekt, ten s názvem Manhattan, tento projekt 

byl krycím jménem pro vývoj jaderné bomby během 2. světové války. V té době se řízení projektů začalo 

chápat jako nová vědní disciplína, která si vyžaduje své odborníky. Tito odborníci, dnes nazývaní 

projektoví manažeři, museli znát nejen oblast, které se projekt týkal, ale i principy vedení týmů a 

jednotlivců [4].  

Pojem projektové řízení staveb je obecně chápán jako soubor individuálních procesů s 

omezenou dobou trvání. Podle Schwalbea se definice projektového řízení rozumí „aplikace znalostí, 

dovedností, nástrojů a technik při realizaci projektových aktivit za účelem dosažení požadavků projektu.“ 

Metody se osvědčily v praxi a po mnoho let jsou používány v různých oborech, od tvorby webu až po 

velké stavební projekty. Projektové řízení můžeme označit i jako nástroj, který pomáhá k efektivnímu 
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využívání a koordinování času pro určitou stavební zakázku. Je velmi důležité si uvědomit, že čím je 

projekt složitější, tím je projektové řízení staveb důležitější. V konkurenčním prostředí nelze použít 

metodu „POKUS, OMYL‘‘, jelikož na ní není prostor. Pokud chceme co nejefektivněji využít čas vynaložený 

pro stavební zakázku, je vhodné si projekt rozdělit na různé stavební etapy, s jasně definovanými 

požadavky na její splnění. Jakmile se daná etapa splní, navazuje na ni další, až do splnění všech etap. 

Projektové řízení skládá z jednotlivých procesů: 

• Definování,  

• Plánování, 

• Vedení, 

• Monitorování, 

• Ukončení [4].  

Jakoukoliv stavbu můžeme označit za jedinečnou, např. z důvodu zeměpisného či časového 

určení. Řízení projektů se zabývá všemi činnostmi. Mezi výhody projektového řízení pro firmy můžeme 

zařadit níže uvedené body:  

• Zvýšení jistoty v dosahování cílů,  

• Snížení nákladů,  

• Zkrácení termínů,  

• Úspora vynaložené námahy, 

• Možnost lepšího dorozumění se světovými firmami, 

• Zpřístupnění zahraničních půjček, 

• Příprava firmy na certifikaci z hlediska aplikace projektového řízení [5].   

2.2 STAVEBNÍ PODNIK 

Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podnikání náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomu účelu sloužit.  

Stavebním podnikem můžeme nazvat podnik, který na stavebním trhu vystupuje jako právnická 

osoba v roli zhotovitele a dodavatele a jehož hlavní činností je stavební výroba. Cílem vzniku a 

provozování stavebního podniku je dosáhnout co nejvyšší efektivnosti vloženého kapitálu. Aby se tento 

cíl splnil, musí zajistit prosperitu. Ta je podmíněna dosáhnutím ziskovosti stavební výroby. Ziskovost 

stavební výroby ovlivňuje řada faktorů. Snahou je tyto faktory pojmenovat a předem předvídat případné 

negativní působení. 
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Stavební podnik podle charakteru výrobního způsobu lze označit jako podnik s časově sladěným 

výrobním postupem, obsahující pracovní postupy a časové rozvržení prováděných prací. Stavební výroba 

vzniká za pomoci obrovského množství materiálových a surovinových nákladů, a proto jej 

charakterizujeme jako podnik materiálově náročný. Vysoký podíl materiálových nákladů vyžaduje 

dostatek provozního kapitálu společnosti na jeho pořízení, předzásobení, a tedy zvyšuje nároky kladené 

na řízení výrobních zásob s ohledem na udržení jejich optimálního stavu. 

Mimo nákladů na materiál, je stavební výroba z velké části zajišťována pracovními stroji a 

zařízeními, z nichž plynou pro podnik velké náklady vyžadující patřičnou pozornost, a proto se podnik 

označuje jako investičně náročný. Pro podnik je důležité s ohledem na návratnost investovaných 

prostředků maximální efektivní využití výrobních kapacit, toho je zajištěno v rámci garantovaných výkonů 

na větších zakázkách. 

V rámci výrobního programu může podnik vykonávat různé druhy stavební činnosti. 

Rozhodujícím faktorem při výběru činnosti je, aby byla pro podnik rentabilní, a tedy i prodejná na 

stavebním trhu [6].  

2.3 LEGISLATIVA A NORMY 

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 

Zákon, který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především úpravě 

obchodních společností a družstev, obchodní závazkové právo je obsaženo v novém občanském 

zákoníku [7]. 

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. 

Je zákon, který v České republice upravuje podmínky pro podnikání fyzických a právnických osob 

v některých činnostech. Živnostenský zákon zrušil předchozí zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů [8]. 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie, Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních 

závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS., zároveň navazuje na přímo použitelný 

předpis Evropské unie, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 

2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 297/2008. a upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a 
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způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu 

[9]. 

Zákon o dani u příjmu č. 586/1992 Sb. 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z příjmů fyzických 

osob a daň z příjmů právnických osob [10]. 

Zákoník práce 262/2006 Sb. 

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních 

vztahů, jimiž jsou zejména zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné 

podmínky pro výkon práce, spravedlivé odměňování zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnancem v 

souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace [11]. 

ČSN EN ISO 14001:2005 

Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k 

identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které 

mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních požadavků 

stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního 

managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém environmentálního 

managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely 

s dodavateli a zákazníky [12].  

ČSN EN ISO 9001:2001 

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy 

organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky 

zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to 

efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování [13]. 
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3 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat analýzu rizik vybraného projektu ve vybrané 

organizaci, včetně návrhu procesu monitorování rizik. Hlavní cíl bude naplněn pomocí dílčích cílů, které 

zahrnují vypracování strategické analýzy podniku, která popisuje současný stav vnitřního a vnějšího 

prostředí společnosti. Strategická analýza je poté shrnuta do SWOT analýzy. Za pomocí MS Project bude 

vypracována časová, nákladová a zdrojová analýzy. Následně bude aplikována metoda RIPRAN, na jejímž 

základě budou navržena opatření ke snížení rizik.  
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

V této kapitole jsou teoreticky popsány všechny metody, které jsou využity v diplomové práci. 

Aby bylo dosaženo dílčích cílů a následně cíle hlavního, byly v práci použité metody z oblasti 

projektového řízení a řízení rizik. Pro získání zásadních informací o plánovaném projektu bylo nezbytné 

dotazování příslušných osob v projektu.  

Pro analýzu vnitřních a vnějších faktorů byly použity metody z oblasti strategického 

managementu. Konkrétně byla použita PEST analýza, Porterova analýza pěti sil, analýza „7S“ McKinsey.  

Následně byly využity speciální metody projektového managementu, jako je identifikační listina 

projektu s logickým rámcem projektu, která je potřebná ke stanovení hlavních údajů a cílů projektu. 

Projekt byl zpracován pomocí softwaru MS Project, kde byla sestavena časová analýza, Gantův diagram 

a histogram zdrojů.  Pomocí metody RIPRAN byla určena rizika projektu, jejich vyhodnocení a následně 

navrhnuta možná opatření. Tato opatření by měla vést k minimalizaci pravděpodobnosti výskytu rizik 

případně ke snížení dopadu rizika na projekt.  

4.1 PROCES ŘÍZENÍ RIZIK PROJEKTU 

Řízení rizik zahrnuje z pohledu rizikového inženýrství následující procesy:  

1. Analýza rizik 

• Identifikace rizika 

• Posouzení rizika 

• Odezva na riziko 

2. Sledování rizik 

Zajišťuje: 

• zda se nezměnila hodnota rizika, 

• zda nevzniklo nové riziko, 

• zda nepominulo nebezpečí, které jsme identifikovali, 

• zda není potřeba zrealizovat nějaké opatřen, které bylo připraveno jako odezva na riziko [4]. 
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4.1.1 Metoda RIPRAN 

Tato metoda se používá v případě, že tým má dostatek podkladů o projektu a dostatek 

statistických podkladů z minulých projektů pro kvantifikaci rizik.  

Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř základních kroků:  

1. Identifikace nebezpečí projektu 

2. Kvantifikace rizika projektu 

3. Reakce na rizika projektu 

4. Celkové posouzení rizika projektu 

V prvním kroku provádí projektový tým identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, která má 

formu tabulky. V druhém kroku se provádí kvantifikace rizika. Tabulku, kterou tým sestaví v prvním kroku, 

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

rizika [14].  

Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 

Metoda RIPRAN umožňuje číselnou kvantifikaci i tzv. verbální kvantifikaci, kdy se využívá 

slovního ohodnocení. Ve třetím kroku se stanovují opatření, která snižují hodnotu rizika na 

akceptovatelnou úroveň. Tyto návrhy se opět zapisují do tabulky. Ve čtvrtém kroku dochází k celkovému 

posouzení hodnoty rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový a zda je možné pokračovat v jeho 

realizaci bez jakýchkoliv opatření [14].  

Metoda RIPRAN vyžaduje pracovat s podrobným rozborem hrozeb, scénářů, hodnot 

pravděpodobností a hodnot dopadů. Tato metoda je z tohoto důvodu složitější a pracnější a vyžaduje 

znalosti z rizikového inženýrství a zkušenosti z minulých projektů [14]. 

V tabulkách níže je znázorněno verbální ohodnocení rizika.  

Tab. č. 2: Kvantifikace rizik v metodě RIPRAN [14] 

Vysoká pravděpodobnost - VP Nad 66 % 

Střední pravděpodobnost - SP 33–66 % 

Nízká pravděpodobnost - NP Pod 33 % 

Dopady rizika lze popsat verbálně: velký nepříznivý dopad (VD), střední nepříznivý dopad (SD, 

malý nepříznivý dopad (MD) viz tabulka níže.  
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Tab. č. 3: Dopad rizika [14] 

Velký dopad na projekt – VD 

• Ohrožení cíle projektu 

• Ohrožení koncového termínu projektu 

• Možnost překročení celkového rozpočtu  

• Škoda více než 20 % z hodnoty rozpočtu 

projektu 

Střední dopad na projekt – SD 

• Škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty rozpočtu 

projektu 

• Ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů 

některé dílčí činnosti, což bude vyžadovat 

mimořádné akční zásahy do plánu 

projektu 

Malý dopad na projekt - MD 

• Škody do 0,5 % z celkového rozpočtu 

projektu  

• Dopady vyžadující určité zásahy do plánu 

projektu 

Výsledná hodnota rizika je poté nazvána následovně.: Velká hodnota rizika (VHR), střední 

hodnota rizika (SHR) a nízká hodnota rizika (NHR) viz tabulka níže.  

Tab. č. 4: Výsledná hodnota rizika [14] 

 
MP malá 

pravděpodobnost 

SP střední 

pravděpodobnost 

VP velká 

pravděpodobnost 

MD malý dopad NHR NHR SHR 

SD střední dopad NHR SHR VHR 

VD velký dopad SHR VHR VHR 
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4.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA  

Strategická analýza slouží k nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Analýza 

představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku k částem, složkám, 

ze kterých se celek skládá. Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny 

relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategii podniku 

[15].  

4.2.1 Analýza PEST 

Politické a legislativní faktory 

Představují stabilitu zahraniční a národní politické situace, členství země v EU apod. Faktory, 

které pro firmu představují významné příležitosti, ale současně i ohrožení [15].  

Ekonomické faktory 

Vyplívají z ekonomické podstaty a základních směrech ekonomického rozvoje. Tyto faktory jsou 

charakterizovány stavem ekonomiky [15]. 

Sociální a demografické faktory 

Odrážejí vlivy spojené s postoji a životem obyvatelstva a jeho strukturou [15].  

Technologické faktory 

Faktory, které slouží k tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační 

činnost. Podnik musí být informován o technických a technologických změnách, které v okolí probíhají 

[15].  

4.2.2 Porterův model pěti sil 

Nástroj zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem modelu je jasně pochopit síly, které v tomto 

prostředí působí a identifikovat ty síly, které mají pro podnik v budoucnosti největší význam. Podnik by 

měl tyto síly rozpoznat, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně a změnit jejich působení ve svůj prospěch.  

Konkurence na trhu v daném odvětví je funkcí pěti konkurenčních sil:  

1. Rivalita mezi konkurenčními podniky 

2. Hrozba substitučních výrobků 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

4. Vyjednávací síla dodavatelů 

5. Vyjednávací síla kupujících [16]. 
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Obr. č.  1: Model pěti sil [16] 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Rozsah rivality mezi stávajícími podnik uvnitř daného mikrookolí. Jestliže je daná síla slabá, 

podniky mají příležitost zvýšit ceny a dosáhnout většího zisku. Pokud je tato síla velká, dochází k cenové 

konkurenci. Cenová konkurence limituje ziskovost a snižuje výnos.  

Pokud je silná rivalita v mikrookolí, dochází k velikému ohrožení ziskovosti. Rozsah faktorů je 

funkcí struktury mikrookolí, poptávkových podmínek a výšky výstupních bariér daného mikrookolí [16].  

Hrozba substitučních výrobků 

Existence blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu, která limituje ceny. Tím, že limituje 

ceny, za které podnik prodává, tím také limituje ziskovost podniku. V případě, že podnik má málo 

blízkých substitutů, může využít příležitosti ke zvýšení ceny, a tím i zvýšení výsledného zisku [16].  

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Potenciálními konkurenty jsou podniky, které v současné době nekonkurují v daném mikrookolí, 

ale mají schopnost se konkurenty stát, pokud učiní rozhodnutí. Tato hrozba závisí na výši bariér vstupu 

na trh, tedy na řadě faktorů, které podniku brání se prosadit. Překonání těchto bariér podstatně zvyšuje 

náklady.  

Rozlišujeme tři základní bariéry při novém vstupu na trh: 

• Oddanost zákazníků, 

• Absolutní nákladové výhody, 

• Míru hospodárnosti [16].  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé působí jako hrozba v případě, že dokážou zvyšovat ceny a podnik musí toto zvýšení 

zaplatit a přistoupit na nižší kvalitu. Na druhé straně jsou podniky, tzv. slabí dodavatelé, kteří dávají 

podniku možnost snížit cenu a požadovat vyšší kvalitu.  

Dodavatelé jsou silnější v případech:  

• Jestliže výrobky, které dodavatelé prodávají, mají málo substitutů, 

• Když mikrookolí, ve kterém podnik podniká, není pro dodavatele důležité, 

• Pokud jsou dodavatelé natolik diferencovaní, že je pro podnik nákladné přejít od jednoho 

dodavatele ke druhému, 

• Mohou-li dodavatelé pohrozit vertikální integrací do daného mikrookolí, podniku přímo 

konkurovat a zvyšovat tak ceny,  

• Jestliže kupující podniky naopak nejsou schopné využít hrozby vertikální integrace a uspokojí 

své vlastní potřeby nižšímu vstupními cenami [16].  

Vyjednávací síla kupujících  

Kupující působí jako hrozba, když tlačí ceny dolů nebo když požadují vysokou kvalitu nebo lepší 

servis. Slabí kupující vytvářejí pro podnik příležitost zvýšit ceny a získat větší zisk.  

Kupující mají větší sílu za podmínek:  

• Pokud se mikrookolí, které nabízí výrobky skládá z řady malých podniků a kupujícími je malý 

počet velkých podniků, 

• Nakupují-li kupující ve velkém množství,  

• Když si kupující mohou při objednávkách vybírat mezi podniky s nízkými cenami, a tak způsobují, 

že prodávající podniky stojí proti sobě a snižují ceny, 

• Jestliže je ekonomicky proveditelné, aby kupující mohli nakupovat od několika podniků 

najednou, 

• Mohou-li kupující pohrozit, že si své vstupy začnou vyrábět sami a dosáhnou tak snížení cen 

[16]. 
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4.2.3 Analýza McKinsey 7S 

Faktory v této metodě jsou propojeny, a proto pokud firma zanedbá jeden faktor může dojít ke 

zhroucení ostatních faktorů [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  2: Model 7S firmy [18] 

Strategie firmy (Strategy) 

Vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příležitosti v daném oboru 

podnikání [17].  

Organizační struktura (Structure) 

Organizační strukturou se ve společnosti rozumí obsahová a funkční náplň organizačního 

uspořádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, oblasti 

expertízy, kontrolních mechanizmů a sdílení informací [17].  

Informační systémy (Systems) 

Představují ve firmě formální a neformální procedury, které slouží k řízení každodenní aktivity 

organizace. Tyto procedury zahrnují manažerské informační systémy, komunikační systémy, kontrolní 

systémy, inovační systémy a systémy alokace zdrojů [17].  
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Styl řízení (Style) 

Styl řízení je vyjádřením toho, jak management přistupuje k řízení a k řešení vyskytujících se 

problémů. Do stylu řízení patří také organizační kultura: Dominantní hodnoty a postoje, které převládají 

ve firmě a normy, které se časem vyvinuly a staly se relativně pevnými vlastnostmi života organizace [17].  

Spolupracovníci (Staff)  

Představují ve společnosti lidské zdroje a jejich rozvoj, školení, vztahy mezi nimi, funkce, aspirace, 

motivace a chování vůči firmě. Rozlišují se kvantifikovatelné aspekty (formální systém motivace a 

odměňování) a nekvantifikovatelné aspekty (morální hlediska, postoje a loajalita vůči firmě) [17].  

Schopnosti (Skills) 

Schopnosti v podniku znázorňují profesionální znalost a kompetence existující uvnitř organizace. 

Nejedná se o součet kvalifikace jednotlivých pracovníků. Je nutné brát v úvahu kladné i záporné 

synergické aspekty [17] .  

Sdílené hodnoty (Shared Values) 

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované pracovníky a 

některými dalšími zainteresovanými skupinami. Tvorba těchto hodnot souvisí s vizí organizace a je 

klíčovým faktorem při tvorbě ostatních aspektů. Rolí vize je, aby všichni v organizaci věděli, čeho chce 

firma dosáhnout a proč toho chce dosáhnout [17].  

4.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je závěrem a souborem výsledků externí a interní analýzy. Porovnání výsledků 

těchto analýz se provádí do tabulky. V řádcích tabulky jsou silné a slabé stránky podniku a ve sloupcích 

jsou příležitosti a hrozby daného podniku. Tabulka by zpravidla měla obsahovat maximálně 10 řádků a 

sloupců, aby byla zachována její přehlednost a schopnost [15].  
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Obr. č.  3: SWOT matice [15] 

4.3 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

Při hledání rozdílu mezi běžně chápaným pojetím managementu a projektovým managementem 

se vychází ze dvou definic:  

Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole 

zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a 

záměrů. 

Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity 

projektu tak, aby splnily požadavky projektu.  

Podstata těchto dvou definic je obdobná: projekt je určité krátkodobě vynaložené úsilí 

doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem je přeměna materiálových a nemateriálových 

zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace, tak aby bylo dosaženo požadovaných cílů 

[19].  

Tohle úsilí, které je vynaložené při aplikaci znalostí a metod je představováno organizovaným 

působením základních pěti elementů:  

• Projektová komunikace – prostředí, které slouží efektivnímu dorozumění všech účastníků 

projektu 

• Týmová spolupráce – principy pozitivní kooperace a důvěry při dosahování cílů 

• Životní cyklus projektu – logický sed úseků a fází projektu 

• Součásti projektového managementu – kategorie technik a nástrojů řízení projektů aplikovaných 

v průběhu jejich životního cyklu 
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• Organizační závazek – obsahuje pověření manažera projektu řízením projektu, podporu 

založenou na organizační kultuře, finanční a jiné zdroje k podpoře projektu, odpovídající 

technologie a metodologie [19]. 

Hlavními jevy a veličinami, které vytvářejí hranice projektového prostředí a které jsou 

ovlivňovány v průběhu projektu, a které působí v řídících a kontrolních procesech jsou zejména předmět 

projektu, čas a náklady vynaložené na projekt. Dalšími jevy jsou poté míra neurčitosti a rizika, kvalita 

realizovaných výstupů [19].  

Projektový management se liší od běžné formy operativního řízení zejména svou dočasností a v 

přidělením zdrojů pro realizaci projektu dle potřeb projektu. Úspěšný projektový management je 

definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, předpokládaných 

nákladů nebo jiných čerpaných zdrojů, s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo technologie 

a s akceptací zákazníka projektu [19]. 

4.4 PROJEKT 

Pod pojmem projekt označujeme „souhrn stávajících, probíhajících nebo budoucích hmotných 

a nehmotných skutečnosti a/nebo činností probíhajících v definovaném prostoru, v definované době a 

za definovaných podmínek, vedoucích k definovanému cíli“.  

• Podmínky projektu – souhrn všech okolností, které ovlivňují průběh projektu 

• Doba projektu – časový úsek vymezený k dosažení stanoveného cíle od počátku projektu 

• Prostor projektu – prostor, ve kterém se projekt nalézá 

• Prostředí projektu – souhrn vnějších podmínek, které působí na projekt nebo jej ovlivňují 

• Cíl projektu – souhrn skutečností očekávaných aktivními i pasivními účastníky projektu [20].  

4.4.1 Cíle projektu 

Jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu je správná definice cíle, kterého má být dosaženo. 

Důležité je definovat si k čemu to má sloužit, a za jakých podmínek by mělo být takového cíle dosaženo. 

Jednou z pomůcek pro definování cíle je technika SMART [14].  

S – specifický a specifikovaný 

M – měřitelný 

A – akceptovaný 

R – realistický 

T – termínovaný 



28 

Někdy je možné, že se člověk setká s technikou SMARTi. Malé i na konci označuje, že je cíl 

integrovaný do organizační strategie.  

Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných průběžných cílů, by měl být 

SMARTi [14].  

4.4.2 Kritéria pro úspěšný projekt 

Kritéria pro úspěšný projekt jsou měřítkem, který posuzuje poměrný úspěch nebo neúspěch 

projektu. Hlavním požadavkem je jejich srozumitelnost, jednoznačnost a měřitelnost. V případě, že je 

zaveden nový projekt je potřeba kritéria znovu stanovit, zhodnotit, analyzovat a velmi dobře 

vykomunikovat [20]. 

Příklad kritérií úspěšnosti 

• Projekt je funkční 

• Jsou splněny požadavky zákazníka 

• Jsou uspokojena očekávání všech zúčastněných  

• Výstupní projekt je na trhu včas 

• Výstupní produkt je v plánované jakosti a ceně 

• Je dosahována předpokládaná návratnost vložených prostředků 

• Vliv na životní prostředí a okolí je obecně v normě [20]. 

Kritéria neúspěšnosti 

• Překročení plánovaných termínů a nákladů 

• Nedosažení plánované kvality výstupního produktu 

• Nepředpokládané vlivy na životní prostředí 

• Nespokojený zákazník a další zainteresované strany 

• Produkt projektu nelze umístit na trhu [20].  
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4.4.3 Trojimperativ projektu 

V projektovém managementu v souvislosti s projekty a projektovými cíli zacházíme vždy se 

třemi základnímu pojmy a to: cílem, časem a náklady. Tyto cíle se nazývají trojimperativem projektového 

řízení, kdy je účelem vyváženost těchto tří požadavků. Základním poznatkem je provázanost těchto tří 

veličin, tzn., když se změní jedna veličina a druhá má být nezměněna, musí dojít k odpovídající změně 

třetí veličiny. Provázanost těchto tří veličin existuje nejen na úrovni celého projektu, jeho etap a milníků, 

ale i na úrovni jednotlivých činností, tzn. že, nikdy nelze změnit pouze jedna veličina [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č.  4: Projektový trojimperativ [14]  

4.4.4 Logický rámec projektu 

Logický rámec projektu dává do souvislosti významné skutečnosti projektu a popisuje tak jeho 

strategii. Obsahuje charakteristiku vlastního projektu, jeho klíčové vnější předpoklady i významné 

akceptační metriky.  

Hlavní přínos logického rámce projektu:  

• Nástroj, který pomáhá při návrhu projektu, jeho realizování i vyhodnocení, 

• Napomáhá ke stanovení a specifikaci cílů, 

• Přispívá k organizování činností, které budou v rámci projektu realizovány, 

• Umožňuje identifikovat základní předpoklady a rizika související s projektem, 

• Stanovuje kritéria pro ověření, zda byl projekt úspěšný, 

• Stanovuje prvotní harmonogram projektu, 

• Pomáhá definovat strategii projektu [19].  
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Tvorba logického rámce:  

• stanovit cíl projektu, 

• stanovit konkrétní výstupy projektu, abychom dosáhli cíle, 

• stanovit záměr, 

• ověřit dodržení vertikální logiky, 

• stanovit požadované předpoklady na každé úrovni, 

• stanovit objektivně ověřitelné ukazatele (cíle, výstupy, záměry, činnosti), 

• stanovit prostředky a způsob ověření, 

• určit náklady na provedení činnosti – rozpočet na realizaci, 

• přehodnotit návrh projektu z hlediska zkušenosti s podobnými projekty [14]. 

4.4.5 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu je charakter procesu, kdy se projekt nachází v určitých fázích, protože se 

projekt neustále vyvíjí.  

Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet jsou 

určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu zainteresovaná.   

Základní rozdělení životního cyklu:  

• Konceptuální návrh – formulace základních záměrů, hodnocení přínosů a dopadů realizace 

projektu, odhady nákladů a času potřebného na realizaci, předběžná analýza rizik 

• Definice projektu – zpřesnění první fáze, diversifikace cílů, výčet subsystémů a jejich vnitřní 

rozhraní, příprava metodik a disponibilních znalostí a dovedností, identifikace zdrojů 

• Produkce – vlastní realizace nebo pořízení projektu, řízení prací a subdodávek, kontrola postupu 

• Operační období – vlastní užívání předmětu projektu 

• Vyřazení projektu – převedení předmětu projektu do stádia podpory a případné odpovědnosti 

organizace [19]. 

Fáze životního cyklu projektu definují:  

• Jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu 

• Jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou ověřovány a hodnoceny 

• Kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých úsecích [19]. 

4.5 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 

Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty, která povede 

k dosažení cílů projektu prostřednictvím pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů.  
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V plánování projektu se vyskytují čtyři základní činnosti:  

• Definování předmětu projektu 

• Vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů 

• Optimalizace a úpravy návrhů 

• Vyjednávání a schvalování [19]. 

4.5.1 Časová analýza projektu 

Je nutné, aby každá činnost měla přiřazen údaj o délce jejího trvání a prostřednictvím síťového 

grafu je analyzována výsledná délka trvání projektu a rezervy. Je nutné mít uvedeno, ve kterých 

jednotkách bude uváděna délka trvání všech činností [21].  

Časová analýza projektu představována diagramy a harmonogramy je nedílnou součástí plánu 

projektu. Tyto diagramy a harmonogramy jsou nástrojem pro úplné a přehledné podchycení velkého 

kvanta informací potřebných pro řízení projektu, ze kterých mezi nejdůležitější patří:  

• Milníky a důležité termíny projektu 

• Logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů 

• Údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce 

• Vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu prací i při časových 

změnách v harmonogramech 

• Jiné informace napomáhající údržbě harmonogramu ve vazbě na procesy koordinace a řízení a 

monitorování a kontrola po celou dobu životního cyklu projektu 

Existuje několik používaných diagramů, které napomáhají k rozeznání jednotlivých úseků práce, 

informují o nákladech apod.  

• Ganttovy diagramy 

• Diagramy milníků 

• Metoda hodnocení a kontroly projektů – PERT 

• Metoda kritické cesty – CPM 

• Metoda šipkových diagramů – ADM 

• Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb – PDM 

• Metoda grafického hodnocení a kontroly projektů – GERT [19]. 
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4.5.2 Zdrojová analýza projektu 

Umožňuje prozkoumat potřebu zdrojů projektu v celém jeho plánovaném průběhu. Počítá se 

krokově po nastavených časových intervalech. Zdroje se definují do tabulky zdrojů, kde se uvedou 

základní informace o každém zdroji, jeho název, typ, náklady a jednotky.  

Základními typy zdrojů jsou zdroje pracovní a materiálové. Materiálové zdroje jsou během plnění 

projektu postupně spotřebovány. Není u nich možné definovat dostupnost ani pracovní kalendář a jejich 

náklady jsou udávány na definované jednotky. Pracovní zdroje při plnění odevzdávají práci a tím plní 

úkoly projektu. Každý pracovní zdroj má svůj kalendář s definicí pracovního času. Pracovní zdroj lze 

definovat, lze zjistit jeho dostupnost, tedy kdy je k dispozici a kolik práce může v požadovaném čase 

vykonat [21].  
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5 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Následující část diplomové práce se zabývá charakteristikou společnosti DOLP stavební 

společnost s.r.o. Zároveň je zde zobrazena analýza aktuálního stavu společnosti a relevantních faktorů, 

které mají vliv na chod podniku. Pro vnitřní a vnější analýzu prostředí je využita PESTE analýza, Porterův 

model pěti sil a analýza faktorů 7S. Na závěr je provedena SWOT analýza, která obsahuje výsledky 

předcházejících metod a jejich celkový pohled na podnik. Po vypracování analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí bude popsán projekt, bude vypracován projekt v softwaru MS Project a vypracována analýzy 

rizik. Po vypracování analýzy rizik budou navržena opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku či 

snížení dopadu rizika na jednotlivou činnost projektu.  

5.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost vznikla spojením samostatných podnikatelů začátkem roku 1991 a pod jménem 

LP&L realizovala stavby a rekonstrukce v Brně a okolí.  

V druhé polovině roku 1993 vznikla rozšířením LP&L firma DOLP stavební společnost s.r.o., která 

se kromě nové výstavby a rekonstrukce pro bytovou, průmyslovou a obchodní oblast zaměřuje rovněž 

na výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  5: Logo společnosti [22] 

Obr. č.  6: Administrativní budova společnosti (vlastní zpracování) 
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5.1.1 Základní informace o společnosti 

Název subjektu:    DOLP stavební společnost s.r.o.  

Sídlo:     Bednářova 30a, 619 00 Brno  

Den zápisu do OR:  24. 11. 1993  

IČO:     49453190  

Právní forma:    společnost s ručením omezeným  

Internetové stránky:   www.dolp.cz  

Základní kapitál:   1 302 000 Kč  

Předmět podnikání:  provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich 

a jejich odstraňování 

projektová činnost ve výstavbě 

činnost realitní agentury 

obchodní živnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a 

prodej 

 

 

 

 

 

Obr. č.  7: Webové stránky společnosti [22] 
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5.1.2 Portfolio společnosti 

Společnost nabízí výstavbu těchto staveb:  

• Stavby pro bydlení 

• Průmyslová výstavba 

• Administrativní budovy 

• Životní prostředí 

Obr. č.  8: Portfolio společnosti [22] 
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5.1.3 Vnitřní členění společnosti 

V současné době disponuje firma 87 pracovníky v profesích potřebných pro komplexní dodávky, 

vlastní dopravou, mechanizací potřebnou pro většinu rozsahu staveb pozemního stavitelství a 

inženýrských sítí, vlastním skladováním, administrativním a ubytovacím zázemím. Vrcholným orgánem 

společnosti jsou jednatelé společnosti.  

5.1.4 Řízení jakosti ve společnosti 

Dne 31. 5. 2002 byl společnosti vydán certifikát osvědčující zavedení a udržování systému jakosti 

odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 pod č. SJ – 684/2002 pro činnost: Provádění pozemních 

a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí. Dne 6. 4. 2011 byl tento certifikát opětovně potvrzen.  

Pro každou realizovanou akci je zajištěn systém kontroly jakosti, kterým jsou zajištěny kvalitativní 

parametry, povolené tolerance, způsob kontroly a systém dokladování jakosti dle platných ČSN a ISO 

9001 a to tak, aby veškeré prováděné práce byly sledovány a kontrolovány. Veškeré materiály potřebné 

k realizaci díla jsou atestované nebo certifikované výrobcem, firma vede evidenci a úschovu těchto 

dokladů, které jsou součástí předání díla. Odpovědnost za případné vady provedených prací bude 

ošetřeno ve smlouvě o dílo v souladu s Obchodním zákoníkem zejména § 560-565. 

Dne 6. 2. 2006 byl společnosti vydán certifikát osvědčující zavedení a udržování systému 

environmentálního managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 pod č. EMS – 

149/2006 pro činnost: provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí.  

Dne 5. 3. 2012 byl opětovně potvrzen.  

Normou ČSN EN ISO 14001:2005 jsou specifikovány požadavky na systém řízení 

environmentálního managementu. Společnost DOLP stavební společnost s.r.o. systematicky prokazuje 

svoji schopnost trvale poskytovat informace splňující požadavky společenských potřeb v oblasti ochrany 

životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Efektivní aplikací systému environmentálního 

managementu a využíváním procesního přístupu neustále zlepšuje tento systém tak, aby byla zajištěna 

shoda s požadavky příslušných předpisů [22]. 

5.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

5.2.1 PEST analýza 

Politické a legislativní faktory 

Společnosti DOLP, s.r.o. se musí řídit obecně platnými předpisy, které ovlivňují její 

podnikatelskou činnost. Zákony, které musí společnost dodržovat, jsou především:  
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• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.   

Firma musí brát ohled na změny v zákonech a dávat si pozor na změny u daně z přidané 

hodnoty. V posledních letech nedošlo k výrazné změně ve výšce daní. Od roku 2015 máme základní 

sazbu daně 21 %, sníženou sazbu daně 15 % a druhou sníženou sazbu 10 %. Daň z příjmu právnických 

osob je od roku 2010 neměnná a činí 19 %.  

Firma musí dodržovat zákon o dani silniční, protože disponuje několika automobily, ať už 

osobními nebo nákladními. Zákoníkem práce se společnosti musí řídit zejména při splnění podmínek v 

souvislosti se získáváním pracovních sil. 

Ekonomické faktory 

Podnik musí sledovat ekonomickou úroveň jednotlivých zemí v závislosti na Českou republiku.  

Významným dnem byl vstup ČR do Evropské unie, kdy tato událost hodně přispěla ke zvýšení postavení 

našeho státu a umožnila obchodování se zeměmi EU.  Podnik je z ekonomických faktorů také 

samozřejmě ovlivňován výší daní.  

Další faktor, který společnost zaznamenala, tak byly velmi nízké úrokové sazby, které se týkaly 

hypotečních úvěrů, díky kterým se zvýšila poptávka po stavbě rodinných domů. Hypoteční úvěry mají 

vliv na poptávku, protože zákazníci si převážně na stavbu RD berou hypoteční úvěry. Průměrná úroková 

sazba v lednu 2020 byla 2,5 %. Na níže uvedeném obrázku lze vidět graf vývoje úrokových sazeb na 

území ČR.  Graf zobrazuje také výši sazby PRIBOR ve stejném období.   
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V budoucích letech může mít vliv na poptávku po zboží a službách podniku zvyšování úrokových 

sazeb a zhoršení situace ohledně hypotečních úvěrů. Ekonomickou situaci podniku ovlivňuje zejména 

změna podmínek pro získání hypotečního úvěry. Změny se také týkají změny vývoje cen nemovitostí. 

V ČR dochází k rapidnímu růstu cen nemovitostí.  

V září 2008 byla průměrná nabídková cena bytů 2 259 370 Kč. Následně přišla ekonomická 

recese, která srazila cenový průměr až na 1,68 mil. Kč (červen 2010). Od roku 2010 ceny bytů rostou a na 

konci listopadu 2019 již průměrná cena vystoupala na 3 351 135 Kč. Za uplynulých 11 let vzrostly tedy 

ceny bytů v České republice o 48,3 %. Na níže uvedeném obrázku lze vidět vývoj cen nemovitostí od 

roku 2008 až 2019.  

Obr. č.  9: Výše úrokových sazeb [24] 

Obr. č.  10: Vývoj průměrné ceny nemovitostí v ČR [25] 
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Sociální a demografické faktory  

Sociální a demografické faktory jsou propojeny s ekonomickou a politickou stabilitou země. Vliv 

na firmu mají veliké požadavky na získání úvěru na bydlení, tudíž lidé nemají peníze a klesá tak poptávka 

po zboží zkoumané firmy. Je nutné zákazníky nějakým způsobem motivovat nákupem, můžou to být 

nějaké slevy či doprovodné služby související s nákupem. Faktory, které souvisejí s rozložením 

obyvatelstva a změny jeho složení s firmou nijak nesouvisí. 

Pracovní síla, kterou firma požaduje je na trhu práce dostupná a ve většině případů splňuje 

požadavky společnosti. Především jde o pozice v oblasti výroby. Vzhledem k ubytovně, kterou vlastní 

firma v Brně nemá problém zaměstnávat cizince, které ubytuje ve zmíněné ubytovně, která má 25 

dvoulůžkových pokojů a 7 čtyřlůžkových pokojů. Součástí ubytovny je sociální zázemí, společné kuchyně 

s jídelnou v každém patře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologické faktory  

Firma DOLP, s.r.o. musí sledovat, jak se vyvíjí technologie ve stavebnictví a to, jak po stránce 

vývoje materiálu, tak po stránce stavebních strojů, které potřebuje pro zabezpečení a provedení staveb.  

Jelikož se neustále zvyšují požadavky na kvalitu a technickou úroveň zařízení, tak společnost 

považuje za velmi důležité obnovovat stroje za méně náročné a výkonnější, a také zvyšovat kvalifikaci 

zaměstnanců. 

Kvalifikace zaměstnanců se zvyšuje pomocí pravidelných školení, které firma pro zaměstnance 

pořádá. Jde o školení jak na nové technologie, tak na obsluhu strojů. Pro společnost je velmi důležité 

splňovat požadavky zákazníků a snaží se navrhovat vlastní řešení. 

Obr. č.  11: Míra nezaměstnanosti v ČR [23] 
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Společnost využívá informační systém KELOC, ve kterém spravuje účetnictví, docházku a veškeré 

zakázky společnosti.  

Obr. č.  12: Informační systém KELOC  

5.2.2 Porterův model pěti sil 

Potencionální konkurenti 

Vstup do odvětví není náročný, co však může být pro potencionální konkurenty náročné, tak 

sehnat a udržet si zákazníky. Avšak pokud by na trh přišla konkurence s novějšími technologiemi, s 

výrazně nižšími cenami a rychlejší dobou dodání, mohla by si získat rychleji zákazníky i přetáhnout stálé 

investory. I přesto je riziko potencionálního vstupu nových konkurentů na trh velmi nízké. 

Konkurenční prostředí 

Nabídka konkurence se liší především v portfoliu nabízených produktů, ale také cenou a kvalitou 

zpracování. Jedním z konkurenčních podniků je firma KALAHA a.s., nachází se totiž ve stejném regionu 

jako společnost DOLP s.r.o. Nabízený sortiment těchto firem je téměř shodný. 
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Další konkurenční firmou, která působí také ve stejném regionu je KALÁB – stavební firma s.r.o. 

Hlavními konkurenčními faktory jsou přijatelné ceny, vysoká kvalita produktů. Hrozba konkurence 

existuje a bude existovat od zavedených firem, které mají upevněné postavení na trhu. Zákazníci 

Hlavními zákazníky jsou drobní investoři rodinných domů, kteří si nechávají dělat stavby na 

zakázky. Většinou to jsou celá sídliště, kdy každý dům je stejný. Zákazník i firma tak šetří projektové 

náklady, protože každý dům má stejný stavební projekt. 

Další skupinou zákazníků jsou města či obce, které si objednávají rekonstrukci či výstavbu 

městských staveb, jako jsou např. školky, školy, knihovny, rekonstrukce bytových družstev, výstavba 

městských hal apod. 

Dodavatelé 

Společnost má své dlouholeté dodavatele, na které se může spolehnout, že bude mít včas 

dodaný materiál. Nejvýznamnějšími dodavateli jsou stavebniny STAVOSPOL s.r.o. a STAVMAT 

STAVEBNINY a.s. 

Další skupinou dodavatelů jsou drobní živnostníci a subdodavatelé jako jsou např. MAMUT-

THERM s.r.o., GipsCon s.r.o. a Euroizol Jirásek, S.r.o. Tito subdodavatelé a živnostníci dodávají společnosti 

zateplovací systémy, barvy, omítky, zajištění izolace apod. 

Substituty a komplementy 

Hrozbu substitutů lze v oboru stavebnictví zcela vyloučit. V tomto oboru se nachází pouze 

konkurenční produkty, které nabízí konkurenční firmy a liší se cenou nebo kvalitou materiálu, které se 

používají k realizaci staveb. 

5.2.3 Analýza faktorů 7S 

Strategie 

Hlavní cíl společnosti je dosažení co největších zisků. Společnost se zaměřuje na strategii získání 

důvěry a spokojenosti zákazníků. Dlouhodobým cílem je pak udržení stávajících zákazníků a získávání 

nových zákazníků. 

Struktura 

V současné době disponuje firma 87 pracovníky v profesích potřebných pro komplexní dodávky. 

Vrcholným orgánem společnosti jsou jednatelé společnosti. Firma je členěna na následující úseky: 

 

 



42 

• technici výroby, 

• příprava výroby, 

• administrativa, 

• skladové hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  13: Organizační struktura DOLP stavební společnost s.r.o. 

Systémy 

Ve firmě se ke komunikaci používá především firemní e-mail a telefony. Ke zpracování informací 

pomáhá firemní databáze přístupná ze všech počítačů ve firmě. Ve firmě se k plánování projektů používá 

MS Project 2010.  

Ve společnosti je dodržována kontrola podřízených jejich přímými nadřízenými v jednotlivých 

střediscích. Společnost pořádá každý týden pravidelné porady pracovníků firmy.  

Styl řízení 

Celá firma, tak i jednotlivé oddělení a v mnohých případech i jednotliví zaměstnanci jsou vázání 

plánem a plněním těchto plánů. Společnost má zavedený demokratický styl řízení, ve kterém je vedoucí 

osoba odpovědná za svoje podřízené, ale nechává prostor pro názory ostatních pracovníků. Konečné 

slovo ve firmě má jednatel. Každý týden se konají porady, na kterých se řeší důležitá témata, které 

vedoucí pracovníci předávají svým podřízeným pracovníkům.   

Jednatelé

Stavbyvedoucí

Technici

Sklad Doprava

Rozpočtář

Ekonomické 
oddělení

Účetní 
oddělení

Mzdová účetní

Příprava 
výroby
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Spolupracovníci 

Motivování a odměňování pracovníku ve firmě je na velmi dobré úrovni. Odměňovací systém 

mají ve formě různých benefitů jako jsou např. stravenky, levnější ubytování, firemní vozy a každý rok 

jezdí jako firma na hory, většinou na 3-4 dny. 

Schopnosti 

Firma se každoročně účastní vybraných školení, které jim napomáhají zdokonalovat svoje stavby. 

Firma zaměstnance posílá na individuální školení, které se zejména zabývá modernějším designem 

staveb a staveb, které chrání životní prostředí. 

Podmětem pro vznik nové pracovní síly ve společnosti je zvýšení počtu zakázek. Rozhodujícím 

podmětem pro přijetí nového zaměstnance jsou kvalifikační požadavky pracovníka, včetně praxe a jeho 

dalších odborných znalostí. Po přijetí nového zaměstnance do firmy si přebírá zaměstnance vedoucí 

pracovník, který má za úkol zaměstnance zaškolit v rámci bezpečnosti práce, cílem jakosti a je zařazen 

do výcviku nového zaměstnance společnosti. 

Sdílené hodnoty 

Vztahy ve firmě jsou na dobré úrovni. Spolupracovníci spolu vycházejí a mají mezi sebou moc 

hezké vztahy. Spolupracovníci mají zájem mezi sebou spolupracovat, a tím ve firmě udržují přátelskou 

atmosféru. 

5.2.4 SWOT analýza 

Na závěr kapitoly jsem umístil SWOT analýzu, která zhodnocuje pozici společnosti nejen na trhu. 

Silné stránky 

• Velké zkušenosti v oboru (dlouholetá tradice) - vyplývá z toho dlouholetá spolupráce s 

dodavateli a nabídka kvalitního sortimentu; 

• Moderní technologie – obnova strojů, školení zaměstnanců; 

• Stabilní pozice na trhu – vychází ze zkušeností, dlouholeté spolupráce, dobré reference od 

zákazníků; 

Slabé stránky 

• Tvorba velkých zásob; 

• Nízká rentabilita – společnost má nízkou rentabilitu vloženého kapitálu, tzn. nemá hodnotu pro 

investory, rentabilita celkových aktiv by se také měla zvýšit, aby podnik dokázal z dostupných 

aktiv vytvářet zisk, rentabilita tržeb by se měla taktéž zvýšit, protože firma má vysoké skladové 

náklady; 
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• Nízké hodnoty likvidity – firma by měla zvýšit běžnou a pohotovou likviditu, vychází taktéž z 

vysokých zásob; 

• Zastaralá budova a sklady 

• Poloha sídla společnosti 

Příležitosti 

• Developerské projekty – firma zprostředkovává developerské projekty pro velké investory, v 

posledních letech se zvyšují tyto projekty; 

• Inovace výrobních technologií – technologie šetrnější na životní prostředí, méně náročné, firma 

se nebojí zainvestovat do nových technologií a předpokládá návratnost této investice, 

• Jistota, že poptávka po produktech podniku bude vždy existovat (domy se budou stavět 

neustále) – populace sice slábne, ale poptávka po bydlení je rok od roku vyšší. 

Hrozby 

• Silná konkurence – v okolí je několik konkurenčních sil, které nabízejí stejný sortiment, tyto síly 

lze utlumit cenou, referencemi a kvalitou; 

• Růst cen materiálu a nových technologií – z důvodu plánovaného růstu DPH je pravděpodobné, 

že se ceny materiálů a technologií se zvýší; 

• Zvyšující se požadavky zákazníků – zákazníci v dnešní době jsou více nároční, vyplývá to z 

novostaveb, které firma v posledních letech postavila, zvyšuje se životní úroveň zákazníků. 
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Tab. č. 5: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

Silné stránky 

• Velké zkušenosti v oboru (dlouholetá tradice)  

• Moderní technologie; 

• Stabilní pozice na trhu 

Slabé stránky 

• Tvorba velkých zásob 

• Nízká rentabilita – společnost má nízkou 

rentabilitu vloženého kapitálu  

• Nízké hodnoty likvidity 

• Zastaralá budova a sklady 

• Poloha sídla společnosti 

Příležitosti 

• Developerské projekty 

• Inovace výrobních technologií 

• Jistota, že poptávka po produktech podniku 

bude vždy existovat (domy se budou stavět 

neustále) 

Hrozby 

• Silná konkurence 

• Růst cen materiálu a nových technologií  

• Zvyšující se požadavky zákazníků 

5.3 POPIS PROJEKTU 

Vybraný projekt je zaměřen na rekonstrukci areálu DOLP stavební společnost, s.r.o. Nejdříve 

dojde k rekonstrukci kancelářských prostor společnosti. Projekt by se měl realizovat na jaře letošního 

roku, tj. jaro 2020. Hlavním cílem projektu je, aby se kancelářské prostory zmodernizovali a byly pro 

zaměstnance komfortnější. Kancelářská budova bude potřebovat vymalovat, vyměnit dveře, podlahy, 

zakoupit nový nábytek atd. Během rekonstrukce kancelářských prostorů budou mít zaměstnanci 

zařízenou dočasnou práci z domova. Rozpočet, který je na tuto rekonstrukci vyčleněn činí 1 000 000 Kč.  

Na projektu se budou podílet z části zaměstnanci společnosti a z části externí firmy. Na 

zednických pracích a vymalování prostorů se budou po určitou dobu podílet zaměstnanci, které firma 

vybere na základě svého uvážení a na základě vytížení těchto pracovníků. Externí firma bude zajišťovat 

nábytek na míru, který se bude instalovat v kancelářích zaměstnanců a ve společné zasedací místnosti. 

Nové světla do místností bude vybírat majitel společnosti a na základě poptávek od firem se rozhodne 

pro nejpřívětivější nabídku. Drobné úpravy a úklid provede zaměstnanec společnosti.  
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Na níže uvedeném obrázku jsou vyobrazeny kancelářské prostory před rekonstrukcí.  

5.3.1 Microsoft Project 

Pro zpracování projektu byl vybrán MS Project, který slouží k řízení projektů. Byl upraven 

kalendář projektu tak, že byly nastaveny státní svátky v roce plánování projektu, pracovní doba a 

odpolední přestávka. Důležitým nastavením je i datum počátku projektu.  

Následuje zapsání jednotlivých činností projektu postupně do jednotlivých řádků a nastavení 

doby trvání, ty nám znázorní datum zahájení a ukončení činností, dále se vyplní sloupec předchůdci 

neboli činnosti předcházející a přiřadí se k činnostem zdroje ať už nákladové, lidské nebo materiální. 

Úkol může mít také různá omezení, jako jsou, úkol je zahájen co nejdříve, co nejpozději a další. Po tomto 

nastavení Microsoft Project utvoří plán činností, které na sebe navazují od data jeho zahájení.  

 

Obr. č.  14: Kancelářské prostory před rekonstrukcí (vlastní zpracování) 
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Pracovní doba projektu je v MS Project nastavena od 8:00 do 16:30. V pracovní době je počítáno 

s hodinovou pauzou na oběd. O víkendu a svátcích se na projektu nepracuje. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  15: Kalendář projektu 
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5.3.2 Identifikační listina projektu 

Identifikační listina slouží k přehledu plánovaného cíle projektu, nákladů, milníků, také členů a 

ostatních zásadních informací. 

Tab. č. 6: Identifikační listina projektu 

Název: Rekonstrukce areálu 

Identifikační číslo:  REK_2020 

Cíl: Rekonstrukce 

Místo realizace:  Bednářova 30a, Brno-Horní Heršpice 619 00 (areál 

společnosti)  

Výstupy: Kompletní rekonstrukce kancelářských prostor, 

nákup nábytku do kanceláří, vyhodnocení projektu 

Plánovaný termín zahájení: 1. 6. 2020 

Plánovaný termín dokončení:  20. 9. 2020 

Plánované náklady:  1 000 000 Kč 

Hlavní milníky:  Začátek rekonstrukce 

Stavební fáze 

Úklid 

Ukončení rekonstrukce 

Kontrola projektu 

Zodpovědná osoba (manažer projektu):  Majitel společnosti  

Schválil(a): 

 

Jméno a příjmení:  

Místo, datum:  

 

Podpis:  
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5.3.3 Logický rámec projektu 

Sestavení logického rámce projektu je důležité pro správné stanovení hlavního a projektového 

cíle projektu, výstupů, aktivit a zdrojů. 

Tab. č. 7: Logický rámec projektu 

 Strom cílů (SMART) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje 

informací k 

ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Hlavní cíl 

(přínos) 

Rekonstrukce prostorů, 

modernizace prostředí 

kanceláří, včasné dokončení 

projektu, dodržení rozpočtu 

Spokojenost 

zaměstnanců, 

projekt byl 

dokončen do 

20. 9. 2020, 

rozpočet 

nepřesáhl 

1.000.000 Kč 

Reporty během 

projektu. Zdroje 

informací od 

projektového 

týmu. Zpětná 

vazba od 

zaměstnanců, 

soupis celkových 

nákladů.  

 

Projektový cíl Včasné dokončení projektu.  
Zhodnocení 

projektu 

Dokument o 

zhodnocení 

projektu 

Dodržení 

harmonogramu 

Výstupy 

1. Zpracování projektu 

v MS Project 

2. Návrh opatření rizik 

 

1. Zhodnocení 

návrhu 

projektu 

2. Zhodnocení 

navržených 

opatření 

Výstupy z MS 

Project, 

dokumentace 

projektu 

Dostatek 

podkladů pro 

zpracování 

návrhu, provedení 

rekonstrukce 

v očekávané 

kvalitě 

  
Vstupy 

(Zdroje) 

Časový rámec 

aktivit 
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 Strom cílů (SMART) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje 

informací k 

ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Aktivity 

1. Předprojektová fáze 

2. Projektová fáze 

3. Realizace projektu 

4. Ukončení rekonstrukce 

5. Zhodnocení projektu 

Projektová 

dokumentace, 

lidské zdroje, 

náklady, 

harmonogram 

prací 

 

1. 4 týdny 

2. Jeden týden 

3. Dva měsíc 

4. Dva dny 

5. 5 dní 

 

Kompletní 

dokumentace 

činností, dostatek 

zdrojů, sestavení 

kvalitního 

projektového 

týmu a kvalitních 

dodavatelů, 

zajištění 

dostatečných 

finančních zdrojů 
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5.3.4 Hierarchická struktura prací projektu - WBS 

Seznam činností je rozdělen dle níže uvedené tabulky.  

Tab. č. 8: WBS struktura prací 

Kód WBS Název úkolu 

1 REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ 

1.1    Ohlášení drobné stavby 

1.2    Zařízení staveniště 

1.3    Proškolení pracovníků BOZP k dané stavbě a sdělení podmínek stavby 

1.4    Seznámením všech pracovníků s vedením dotčených sítí 

1.5    Vyklizení stávajícího nábytku 

1.6    Demontáž zařizovacích předmětů 

1.7    Demontáž nášlapných vrstev 

1.8    Osekání a otlučení stávajících obkladů a dlažeb 

1.9    Nakládka vybouraných sutí a obkladů 

1.10    Odvoz na skládku 

1.11    Odstranění starých nátěrů 

1.12    Odstranění výplně otvorů (vstupní zárubně a dveře kanceláří, okna) 

1.13    Nakládka demontovaných dílů 

1.14    Odvoz odpadu na skládku 

1.15    Montáž nových výplní otvorů - okna 

1.16    Drobné opravy stávajících omítek 

1.17    Nátěr stěn 

1.18    Pokládka nášlapných vrstev kanceláří 

1.19    Nákup obkladů 

1.20    Nové obklady WC 

1.21    Nákup nových zařizovacích předmětů soc. zařízení 

1.22    Kompletace ZTI 

1.23    Drobné opravy nových maleb 

1.24    Nákup nového osvětlení 

1.25    Kompletace osvětlení, vypínačů a zásuvek 

1.26    Montáž nových obložkových zárubní včetně dveří kanceláří 

1.27    Nákup a doprava nového nábytku 

1.28    Umístění nového nábytku do kanceláří 

1.29    Nakládka zbytkového materiálu 

1.30    Odvoz obalů od zakoupených předmětů 

1.31    Zkušební provoz 

1.32    Odstranění zařízení staveniště 
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5.3.5 Časová analýza projektu 

Časová analýza projektu je harmonogram činností, kde je uvedeno, o jakou činnost se jedná, její 

doba trvání a činnost, na které navazuje. Software tyto činnosti řadí do časové osy, ze které je poté 

možné získat informace o kritických úkolech projektu. Průběh celého projektu je zobrazován pomocí 

Ganttova diagramu. Datum zahájení projektu je plánovaný na 1. 6. 2020 a předpokládané uvedení 

kanceláří do provozu je 20. 9. 2020. V plánovaném projektu byl nastaven kalendář, ve kterém jsou 

zohledněny veškeré výjimky, které během roku mají nastat. V rámci mé diplomové práce byly v kalendáři 

nastaveny pouze státní svátky. Pracovní doba je uvažována od 8:00 do 16:30, kde je počítáno s 

hodinovou pauzou. V následující tabulce jsou vyobrazeny veškeré činnosti s jejich dobou trvání, datem, 

v kterém probíhají a také jejich vazby na další činnosti. Činnosti vyobrazeny červenou barvou jsou 

softwarem vyhodnoceny jako kritické. Kritické činnosti, jsou ty, které mají nulovou časovou rezervu, a 

jejich případné prodloužení by způsobilo zpoždění celého projektu.  

Obr. č.  16: Časová analýza projektu 
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5.3.6 Ganttův diagram 

Výstupem časové analýzy je Ganttův diagram, ve kterém lze vidět, jak jsou jednotlivé činnosti provázané. Na následujícím obrázku je zobrazen diagram, 

ve kterém je zobrazen celý průběh jednotlivých úkolů celého projektu. Obrazce, které jsou zobrazeny v Ganttově diagramu jsou k dispozici ve dvou barvách. 

Červená znázorňuje činnosti, které jsou pro projekt kritické. Modře jsou vyznačeny činnosti, které mají časovou rezervu. 

Obr. č.  17: Ganttův diagram 
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5.3.7 Zdrojová analýza projektu 

Tato kapitola je zaměřena na definici jednotlivých zdrojů, které se na celém projektu podílejí. 

Tyto zdroje jsou přidělovány jednotlivým činnostem v průběhu celého projektu. Díky přiřazení 

jednotlivých zdrojů k úkolům získáváme přehled o termínech a případných přetížených zdrojích. 

K realizaci projektu se budou využívat materiálové a lidské zdroje, které zabezpečí realizaci činností 

projektu. V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny veškeré zdroje, které se na projektu podílejí.  

Tab. č. 9: Zdrojová analýza projektu 

Název zdroje Typ 
Popisek 
materiálu 

Standardní sazba Přesčasová sazba 

Jednatel Pracovní  0,00 Kč/hodina 0,00 Kč/hodina 

Šeptal Pracovní  250,00 Kč/hodina 280,00 Kč/hodina 

Šalomounková Pracovní  200,00 Kč/hodina 230,00 Kč/hodina 

Koukal Pracovní  160,00 Kč/hodina 180,00 Kč/hodina 

Kukabec Pracovní  160,00 Kč/hodina 180,00 Kč/hodina 

Koptev Pracovní  160,00 Kč/hodina 180,00 Kč/hodina 

Krabal Pracovní  160,00 Kč/hodina 180,00 Kč/hodina 

IDEAL OKNO Náklady    

ŠAMONIL Náklady    

MLASKAČ Náklady    

SVĚTLA s.r.o. Náklady    

DVEŘE, CZ. Náklady    

soc. zařízení Náklady    

omítka Materiál m2 250,00 Kč  

obklady Materiál m2 680,00 Kč  

barva Materiál m2 33,00 Kč  

osvětlení Náklady    

poplatek za uložení odpadu Náklady    
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5.3.8 Vyrovnání přetížených zdrojů 

V projektu může dojít k situaci, kdy některé zdroje jsou přetížené. Může dojít k prodloužení 

průběhu jednotlivých činností z důvodu nedostatku zdrojů. Tato varianta lze vyřešit navýšením zdrojů, 

tím by však došlo k navýšení celkových nákladů projektu. Lze upravit vytížení pracovníků tak, aby 

nedocházelo k prodlužování průběhu jednotlivých činností. Optimalizovat lidské zdroje za pomocí 

programu Microsoft Project můžeme tak, že oddálíme termíny realizace činností, které mají časové 

rezervy a přerozdělíme volné a přetížené zdroje. Nejvíce zatíženým pracovníkem je paní Šalamounková, 

která se podílí na jednotlivých úkolech. Pomocí programu MS Project budou optimalizovány zdroje tak, 

aby pracovníci nebyli přetíženi. Po vyrovnání zdrojů byly jednotlivé úkoly, na kterých se podílela paní 

Šalamounková posunuty v rámci časové rezervy.  

Pomocí programu Microsoft Project budou optimalizovány zdroje, tak aby pracovníci nebyli přetíženi. 

Manažer projektu může delegovat část úkolů na ostatní pracovníky. Po přerozdělení úkolů bylo přetížení 

u kritických činností optimalizováno.
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5.3.9 Nákladová analýza 

Celkové náklady, které byly pomocí programu MS Project staveny na realizaci celého projektu jsou ve výši 723 360 Kč, čímž nebyl překročen rozpočtový 

plán 1 000 000 Kč. Během průběhu celého projektu mohou nákladové položky růst anebo klesat. Kolísavost jednotlivých nákladových položek závisí na trhu 

s materiálovými zdroji. Jednotlivé ceny vycházejí ze stanovených rozpočtů společnosti DOLP. V následující tabulce jsou vyobrazeny úkoly, ke kterým je přidělena 

nákladová odchylka.  

Tab. č. 10: Nákladová analýza projektu 

Kód 
WBS 

Název úkolu 
Doba 
trvání 

Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů 
Nákladová 
odchylka 

1 REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ 
62,31 
dny 

01.06. 20 02.09. 20   723 360,00 Kč 

1.1    Ohlášení drobné stavby 4 týdny 01.06. 20 30.06. 20  Jednatel 0,00 Kč 

1.2    Zařízení staveniště 2 dny 30.06. 20 02.07. 20 2 Šeptal;Koptev;Koukal 9 120,00 Kč 

1.3 
   Proškolení pracovníků BOZP k dané 
stavbě a sdělení podmínek stavby 

4 hodin 30.06. 20 02.07. 20 3SS Koptev;Koukal;Krabal;Kukabec;Šeptal 1 780,00 Kč 

1.4 
   Seznámením všech pracovníků s 
vedením dotčených sítí 

2 hodin 30.06. 20 02.07. 20 3SS Koptev;Koukal;Krabal;Kukabec;Šeptal 890,00 Kč 

1.5    Vyklizení stávajícího nábytku 1 den 02.07. 20 03.07. 20 5;4;3 Kukabec;Krabal 2 560,00 Kč 

1.6    Demontáž zařizovacích předmětů 1 den 03.07. 20 07.07. 20 6 Koptev;Koukal 2 560,00 Kč 

1.7    Demontáž nášlapných vrstev 2 dny 07.07. 20 09.07. 20 7 Koptev;Koukal;Krabal 7 680,00 Kč 

1.8 
   Osekání a otlučení stávajících obkladů a 
dlažeb 

3 dny 10.07. 20 15.07. 20 8 Kukabec 3 840,00 Kč 

1.9    Nakládka vybouraných sutí a obkladů 3 dny 15.07. 20 20.07. 20 9 Kukabec 3 840,00 Kč 

1.10    Odvoz na skládku 2 hodin 20.07. 20 20.07. 20 10 Kukabec 320,00 Kč 

1.11    Odstranění starých nátěrů 2 dny 15.07. 20 17.07. 20 9 Koptev;Koukal;Krabal 7 680,00 Kč 

1.12 
   Odstranění výplně otvorů (vstupní 
zárubně a dveře kanceláří, okna) 

1 den 17.07. 20 20.07. 20 12 Koukal;Krabal 2 560,00 Kč 
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1.13    Nakládka demontovaných dílů 1 den 20.07. 20 21.07. 20 13 Koptev;Koukal 2 560,00 Kč 

1.14    Odvoz odpadu na skládku 2 hodin 21.07. 20 21.07. 20 14 Kukabec 320,00 Kč 

1.15    Montáž nových výplní otvorů - okna 1 den 21.07. 20 22.07. 20 13 IDEAL OKNO[210 000,00 Kč] 210 000,00 Kč 

1.16    Drobné opravy stávajících omítek 4 dny 22.07. 20 28.07. 20 12 Koptev;Koukal;Krabal 15 360,00 Kč 

1.17    Nátěr stěn 3 dny 28.07. 20 31.07. 20 17 ŠAMONIL[9 500,00 Kč] 9 500,00 Kč 

1.18    Pokládka nášlapných vrstev kanceláří 3 dny 31.07. 20 05.08. 20 9 MLASKAČ[110 000,00 Kč] 110 000,00 Kč 

1.19    Nákup obkladů 1 den 01.07. 20 02.07. 20 2 Šalomounková;obklady[40 m2] 28 800,00 Kč 

1.20    Nové obklady WC 5 dny 05.08. 20 12.08. 20 20 Koptev 6 400,00 Kč 

1.21 
   Nákup nových zařizovacích předmětů 
soc. zařízení 

1 den 03.07. 20 07.07. 20 2 
Šalomounková;soc. zařízení[25 000,00 
Kč] 

26 600,00 Kč 

1.22    Kompletace ZTI 2 dny 12.08. 20 14.08. 20 19;21 Koukal;Krabal 5 120,00 Kč 

1.23    Drobné opravy nových maleb 2 dny 14.08. 20 18.08. 20 18 Kukabec;barva[10 m2] 2 890,00 Kč 

1.24    Nákup nového osvětlení 1 den 30.06. 20 01.07. 20 2 Šalomounková;osvětlení[42 000,00 Kč] 43 600,00 Kč 

1.25 
   Kompletace osvětlení, vypínačů a 
zásuvek 

2 dny 20.08. 20 24.08. 20 25 SVĚTLA s.r.o.[4 000,00 Kč] 4 000,00 Kč 

1.26 
   Montáž nových obložkových zárubní 
včetně dveří kanceláří 

3 dny 24.08. 20 27.08. 20 26 DVEŘE, CZ.[22 000,00 Kč] 22 000,00 Kč 

1.27    Nákup a doprava nového nábytku 1 den 02.07. 20 03.07. 20 2 Šalomounková;SCONTO[180 000,00 Kč] 181 600,00 Kč 

1.28    Umístění nového nabýtku do kanceláří 2 dny 28.08. 20 01.09. 20 28;27 Krabal;Kukabec 5 120,00 Kč 

1.29    Nakládka zbytkového materiálu 5 hodin 01.09. 20 01.09. 20 29 Koptev;Koukal 1 600,00 Kč 

1.30    Odvoz obalů od zakopených předmětů 2 hodin 01.09. 20 02.09. 20 30 Kukabec 320,00 Kč 

1.31    Zkušební provoz 1 den 01.09. 20 02.09. 20 29 Jednatel;Šalomounková;Šeptal 3 600,00 Kč 

1.32    Odstranění zařízení staveniště 2 hodin 02.09. 20 02.09. 20 32 Šeptal;Koptev;Krabal 1 140,00 Kč 
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5.4 ANALÝZA RIZIK 

Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu rizik metodou RIPRAN.  Analýza je prováděna 

před realizací daného projektu za účelem nalezení nejvýznamnějších rizik, která by mohla negativně 

ovlivnit průběh projektu nebo zamezit jeho uskutečnění.  

Prvním krokem metody je identifikace rizik, která mohou nastat v průběhu projektu, dalším 

krokem je identifikaci rizika a jejich scénáře.  

5.4.1 Identifikace rizik pomocí metody RIPRAN  

Tab. č. 11: Identifikace rizik a jejich scénářů 

Číslo rizika Hrozba Scénář 

1 
Nesprávné naplánování harmonogramu, 

nedodržení časového harmonogramu 
Prodloužení projektu, velká časová rezerva 

2 
Špatně nastavená odpovědnost 

jednotlivých pracovníků 
Neuskutečnění některých činností 

3 Špatné zvolení členů  Členové nemají dostatečně znalosti 

4 
Neochota zaměstnanců podílet se na 

projektu 
Odložení začátku projektu 

5 Chybná dokumentace projektu 
Přesáhnutí rozpočtu, nedokončení projektu, 

zamítnutí projektu 

6 Neschválení projektu Zamítnutí projektu, oddálení projektu 

7 Špatná komunikace mezi pracovníky Vznik chyb v projektu 

8 Špatný výběr dodavatelů Nekvalitní materiál, pozdní dodání 

9 Nedostatečný dozor  Chyby a nedostatky na stavbě 

10 Pracovní úrazy, onemocnění Zpoždění stavby, nedostatečná odbornost 

11 Porucha techniky 
Nemožnost provést nějaké úkony, zpoždění 

projektu 

12 Nedostatek potřebného materiálu 
Zpoždění projektu, nutnost objednání – 

čekací lhůta 
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Číslo rizika Hrozba Scénář 

13 Poškození nábytku 
Prodloužení projektu, nutnost objednat 

nový 

14 Špatné proškolení účastníků projektu 
Zpoždění projektu, úrazy, chyby na 

projektu, opětovné školení 

15 Chybná kalkulace nákladů Čerpání rezerv 

16 Časové prodlevy ze strany dodavatele Nedodržení termínu 

17 Nekvalitní práce subdodavatele Nedodržení termínu, nutné opravy 

18 Poškození sítí 
Nedodržení termínu, navýšení nákladů, 

posunutí celého projektu 

5.4.2 Hodnocení rizik 

V níže uvedené tabulce jsou slovně kvantifikovaná a identifikovaná rizika, je určena jejich 

pravděpodobnost výskytu a dopad. Z těchto kritérií je pak učena celková hodnota rizika.  

Tab. č. 12: Hodnocení rizik 

Číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

rizika 

1 

Nesprávné 

naplánování 

harmonogramu 

Prodloužení projektu, 

velká časová rezerva 
VP VD VHR 

2 

Špatně nastavená 

odpovědnost 

jednotlivých 

pracovníků 

Neuskutečnění 

některých činností 
SP MD NHR 

3 Špatné zvolení členů  
Členové nemají 

dostatečně znalosti 
MP MD NHR 

4 

Neochota 

zaměstnanců podílet 

se na projektu 

Odložení začátku 

projektu 
MP MD NHR 
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Číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

rizika 

5 

Chybná 

dokumentace 

projektu 

Přesáhnutí rozpočtu, 

nedokončení 

projektu 

SP VD VHR 

6 Neschválení projektu 
Zamítnutí projektu, 

oddálení projektu 
VP VD VHR 

7 
Špatná komunikace 

mezi pracovníky 
Vznik chyb v projektu VP SD VHR 

8 
Špatný výběr 

dodavatelů 

Nekvalitní materiál, 

pozdní dodání 
SP SD SHR 

9 Nedostatečný dozor  
Chyby a nedostatky 

na stavbě 
MP SD NHR 

10 
Pracovní úrazy, 

onemocnění 

Zpoždění stavby, 

nedostatečná 

odbornost 

VP VD VHR 

11 Porucha techniky 

Nemožnost provést 

nějaké úkony, 

zpoždění projektu 

VP VD VHR 

12 

Nedostatek 

potřebného 

materiálu 

Zpoždění projektu, 

nutnost objednání – 

čekací lhůta 

MP SD NHR 

13 Poškození nábytku 

Prodloužení projektu, 

nutnost objednat 

nový 

MP SD NHR 

14 
Špatné proškolení 

účastníků projektu 

Zpoždění projektu, 

úrazy, chyby na 

projektu 

SP VD VHR 

15 
Chybná kalkulace 

nákladů 
Čerpání rezerv SP VD VHR 
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Číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

rizika 

16 
Časové prodlevy ze 

strany dodavatele 
Nedodržení termínu MP VD SHR 

17 
Nekvalitní práce 

subdodavatele 

Nedodržení termínu, 

nutné opravy 
SP SD SHR 

18 Poškození sítí 

Nedodržení termínu, 

navýšení nákladů, 

posunutí celého 

projektu 

MP VD SHR 

5.4.3 Návrh možných řešení 

Jako další krok metody RIPRAN je snižování hodnoty rizika. Aby bylo možné riziko projektu snížit 

na přijatelnou úroveň, musí být navržena opatření. Jednotlivá opatření by měla snížit jak 

pravděpodobnost rizika, tak i jeho dopad. Po snížení pravděpodobnosti a dopadu vznikne nová hodnota 

rizika.  

Tab. č. 13: Hodnota rizik po návrhu opatření 

Číslo 

rizika 

Hrozba Hodnota 

rizika 

Návrh opatření Pravdě

podob

nost 

Dopad Hodnota 

rizika 

1 

Nesprávné 

naplánování 

harmonogramu, 

nedodržení časového 

harmonogramu 

VHR 

Nastavení časové 

rezervy v časovém 

harmonogramu SP SD SHR 

2 

Špatně nastavená 

odpovědnost 

jednotlivých 

pracovníků 

NHR 

Přesné rozdělení úkolů 

a pravomocí (i 

písemně), kontrola 

činností 

MP MD NHR 
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Číslo 

rizika 

Hrozba Hodnota 

rizika 

Návrh opatření Pravdě

podob

nost 

Dopad Hodnota 

rizika 

3 Špatné zvolení členů  NHR 

Volba členů na 

základě zkušeností a 

jejich znalostí 

MP MD NHR 

4 

Neochota 

zaměstnanců podílet 

se na projektu 

NHR 

Motivace jednotlivých 

pracovníků, 

dostatečné 

představení projektu 

MP MD NHR 

5 
Chybná dokumentace 

projektu 
VHR 

Kontrola dokumentů 

před počátkem a v 

průběhu projektu 

MP SD NHR 

6 Neschválení projektu VHR 

Kontrola projektu, zda 

splňuje veškeré 

potřebné dokumenty  

SP SD SHR 

7 
Špatná komunikace 

mezi pracovníky 
VHR 

Týdenní porady, 

častější konzultace 
MP MD NHR 

8 
Špatný výběr 

dodavatelů 
SHR 

Analýza dodavatelů 

před počátkem 

projektu 

MP MD NHR 

9 Nedostatečný dozor  NHR 

Najmutí stavebního 

dozorce speciálně na 

tento projekt 

MP MD NHR 

10 
Pracovní úrazy, 

onemocnění 
VHR 

Možnost náhrady 

jiným zaměstnancem, 

zajištění 

odpovídajícího 

množství pracovníků 

k jednotlivým úkolům   

SP MD NHR 
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Číslo 

rizika 

Hrozba Hodnota 

rizika 

Návrh opatření Pravdě

podob

nost 

Dopad Hodnota 

rizika 

11 Porucha techniky VHR 
Pojištění stroje, 

zajištění náhrady 
SP SD SHR 

12 
Nedostatek 

potřebného materiálu 
NHR 

Zajištění operativního 

dodavatele materiálu 
MP MD NHR 

13 Poškození nábytku NHR 

Pojištění 

odpovědnosti, 

opatrnost 

zaměstnanců 

MP MD NHR 

14 
Špatné proškolení 

účastníků projektu 
VHR 

Zajištění odborného 

proškolení 
MP SD NHR 

15 
Chybná kalkulace 

nákladů 
VHR 

Nová kalkulace 

s finanční rezervou 
MP SD NHR 

16 
Časové prodlevy ze 

strany dodavatele 
SHR 

Zajištění více 

dodavatelů, analýza 

dodavatelů 

MP SD NHR 

17 
Nekvalitní práce 

subdodavatele 
SHR 

Analýza 

subdodavatele, 

zajištění 

subdodavatele na 

základě zkušeností 

MP MD NHR 

18 Poškození sítí SHR 

Důsledné školení 

pracovníků, důsledný 

dozor, plán 

inženýrských sítí  

MP SD NHR 

Pomocí metody RIPRAN byla určena rizika projektu, která mohou zkomplikovat či zabránit 

zrealizování projektu. Rizikům následně byly navrženy opatření na jejich zmírnění. Nejzávažnější hodnoty 

rizik jsou uvedeny výše v tabulce červenou barvou, jejich zmírněné hodnoty pak barvou modrou.
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6 DISKUZE 

Tato kapitola shrnuje veškeré přínosy a výsledky návrhu projektu rekonstrukce administrativní 

budovy společnosti DOLP. V prvopočátku byla sestavena identifikační listina projektu, která je nedílnou 

součástí každého projektu. V listině jsou uvedeny základní informace o projektu, jako je název, zadavatel, 

cíle projektu, plánované zahájení a ukončení a předpokládaný rozpočet. V práci byl sestaven také logický 

rámec, který je důležitý pro správné nastavení cílů, aktivit a zdrojů projektu. Dále je charakterizován 

projekt, který slouží k přiblížení řešené problematiky.  

Důležitou částí diplomové práce bylo sestavení hierarchické struktury prací projektu – WBS. 

K vytvořené struktuře byly přiřazeny doby trvání jednotlivých úkolů a činnosti, které na daný úkol 

navazují. Pomocí těchto informací a programu MS Project vznikla časová analýza projektu. Plánovaný 

projekt zabere 62,31 dnů. Pro vizualizaci průběhu projektu byl využit Ganttův diagram. V rámci každého 

projektu jsou ke každému úkolu přiřazeny zdroje, které na daných činnostech pracují. Ke každému zdroji 

je přiřazen určitý náklad. Souhrn těchto nákladů je vyobrazen v nákladové analýze.  

Důležitým výstupem diplomové práce je analýza rizik projektu. Metodou RIPRAN byla 

vyhodnocena a analyzována všechna mírná i závažná rizika, kterým byla navržena potřebná opatření. 

Rizika a jejich scénáře, které se po provedení opatření podařilo snížit na nízkou hodnotu, jsou 

akceptovatelné a není potřeba provádět dodatečná opatření. Hrozby, které měli vysokou hodnotu rizika 

byla také navržena opatření a podařilo se téměř u všech těchto rizik hodnotu snížit na nízkou hodnotu 

rizika. Výjimkou tohoto snížení je nesprávné naplánování harmonogramu, neschválení projektu a 

porucha techniky, kde je potřeba se dané hrozbě určitým způsobem více či méně věnovat, monitorovat 

tato rizika a dbát na nápravná opatření, neboť tato rizika představují pro projekt ohrožení. Nejzávažnější 

rizika jsou v analýze vyznačena červenou barvou a jejich snížené hodnoty po návrhu opatření modrou 

barvou.  

Z identifikovaných a ohodnocených rizik plyne, že projektový tým by měl klást velký důraz na 

správnost stanovení harmonogramu projektu. Nastavení těchto termínů závisí na zkušenostech 

z předchozích projektů. Důslednost by měla být také v projektové dokumentaci, neboť je zde riziko 

posunutí celého projektu či neschválení projektu. Dokumentaci by měl vytvářet pracovník, který má 

odborné znalosti v tvorbě dokumentace projektu či pracovník, který má dostatek zkušeností se 

zpracováním veškerých potřebných dokumentů. Nesmí se zapomínat také na poruchy techniky, která je 

nezbytná k průběhu projektu. Porucha stroje nelze vždy jasně identifikovat, avšak tomuto riziku můžeme 

předcházet, že máme zajištěné dostatečné množství strojů a pracovních pomůcek k dokončení projektu. 
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Můžeme mít také zajištěno pojištění těchto strojů, kdy dojde k zapůjčení náhradního stroje po dobu 

opravy porouchaného stroje.  

Vzhledem k výsledkům analýzy, kdy všechna zjištěná rizika spadají do kategorie nízké nebo 

střední hodnoty, nejedná se o velmi rizikový projekt a je možné ho začít realizovat.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat analýzu rizik projektu. Jednalo se o rekonstrukci 

kancelářských prostor společnosti DOLP stavební společnost s.r.o. V práci byla zpracována analýza rizik 

projektu a následně byla navržena opatření, která by měla vést k minimalizaci pravděpodobnosti výskytu 

nebo snížení dopadu rizik. Výsledkem diplomové práce jsou podklady plánovaného projektu, které byly 

zpracovány pomocí softwaru MS Project. Projekt byl podroben časové, zdrojové a nákladové analýze.  

Diplomová práce byla rozdělena na tří hlavní úseky. Úvodní část práce popisuje současný stav a 

legislativu, kterou se podnik musí řídit. Dále byly vytyčeny cíle diplomové práce a použité metody. Tyto 

metody byly použité pro zpracování projektu a analýzy rizik.  

Další část se věnuje představení a zpracování současného stavu společnosti za pomocí 

strategické analýzy. V práci byl použit Porterův model pěti sil, PEST analýza a Mckinseyho model 7S. 

V této části je také představen samotný projekt.  

Nejdůležitější částí práce je vytvoření návrhu a harmonogramu projektu v softwaru MS Project. 

V softwaru je vytvořena časová, zdrojová a nákladová analýza. Na závěr jsou vypracována rizika pomocí 

metody RIPRAN a navržená opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu nebo dopad těchto hrozeb 

na projekt.  
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