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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a riadením rizík výstavbového 

projektu, ich podrobnou charakteristikou a členením. V praktickej časti sú 

poznatky z teoretickej časti aplikované na projekte, ktorého cieľom bola 

rekonštrukcia a dostavba krytého bazénu v Kuřime. Pri spracovaní analýzy rizík 

boli predstavené dôležité informácie o projekte, ďalej bola vykonaná 

identifikácia rizík, stanovenia intenzita ich dopadu a pravdepodobnosť vzniku 

a doporučený návrh opatrenia na ich zníženie.  

Kľúčové slová 

Analýza rizík, riadenie rizík, výstavbový projekt, významnosť faktoru rizika, 

rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřime. 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik výstavbového 

projektu, jejich podrobnou charakteristikou a členěním. V praktické části jsou 

poznatky z teoretické časti aplikované na projektů, jehož cílem byla 

rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi. Při zpracování analýzy rizik 

byly představeny důležité informace o projektu, dále byla provedena identifikace 

rizik, stanovení intenzity jejich dopadu a pravděpodobnost vzniku a doporučen 

návrh opatření k jejich snížení.  

Klíčové slová 

Analýza rizik, řízení rizik, výstavbový projekt, významnost faktoru rizika, 

rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřime.  

Abstrakt 

This thesis deals with the risk analysis and risk management of 

a construction project, their detailed characteristics and classification. In the 

practical part, knowledge and findings from the theoretical part are applied to 

a project aimed at the reconstruction and completion of an indoors swimming 

pool in the town Kuřim. In the course of the risk analysis assessment, important 

information on the project were given, furthermore, risks were identified, the 
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intensity of their impact and likelihood of their development was established, 

and measures to reduce the risks were recommended. 

Key words 

Risk analysis, risk management, construction project, risk factor 

significance, reconstruction and completion of an indoors swimming pool in the 

town Kuřim. 
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1 ÚVOD    

Riziko je javom, s ktorým sa človek stretáva nepretržite  vo svojom 

životnom kolobehu takmer v každej situácie a každý deň.  Ide o situáciu, keď sa 

človek rozhoduje a pozná všetky možné dôsledky a dopady  svojho rozhodnutia 

a je schopný stanoviť pravdepodobnosť každého tohto rozhodnutia, a kde 

nesprávne rozhodnutie vedie k nejakému riziku. 

Riziko a jeho existencia je termínom historickým. Nachádza sa v každom 

prostredí,  či už ide o prostredie hospodárske, životné , verejno-právne alebo 

prírodné, ale nachádza sa  aj v postavení človeka v spoločenskom prostredí. 

Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou rizík v rámci 

výstavbového projektu. Cieľom diplomovej práce je vypracovanie metodického 

popisu procesu skúmania ekonomických rizík výstavbového projektu. 

Diplomová práca  sa skladá z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej.  

Teoretická časť sa zaoberá rizikami výstavbového projektu, ich pojatím 

a klasifikáciou. Ďalej sa tu bude opisovať analýzu a riadenie rizík, čo sú 

najdôležitejšie časti pre spracovanie rizík výstavbového projektu.  

Praktická časť sa zameriava na konkrétny projekt, na ktorom tieto 

teoretické postupy budú predvedené. Bude tu  snaha opísať jednotlivé riziká,  

stanoviť ich intenzitu dopadu na projekt a pravdepodobnosť ich vzniku. Ich 

súčinom by sa malo dopracovať k ich významnosti.    

Výstupom praktickej časti diplomovej práce bude popis zistených rizík so 

stanovením ich významnosti a návrhom na ich elimináciu alebo zníženie. 
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2 ŽIVOTNÝ CYKLUS PROJEKTU STAVBY 

Životný cyklus projektu stavby predstavuje obdobie v rokoch počínajúcu 

formuláciu investičného zámeru, následnou realizáciou stavebného diela, 

prevádzkovaním stavebného diela a ukončením projektu stavby jej likvidáciou. 
 

        

 

 
   

 

 
                              

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        Obrázok č.1: Životný cyklus a jeho poňatie.                                                  (1) 

2.1 HLAVNÉ FÁZY ŽIVOTNÉHO CYKLU PROJEKTU 

Životným cyklom a spoločnými základnými postupmi sa vyznačujú všetky 

možné projekty. V uzavretom životnom cykle sa ako dynamický systém vyvíja 

projekt. Tento cyklus zahrňuje tri základné fázy, ktoré môžeme vidieť na 

obrázku č.2.                                                                                                       (4) 

 

 

 

 

                             Životný cyklus projektu stavby 

Fáza 

predinvestičná

Fáza 

investičná 

Fáza prevádzková 

 

Fáza 

likvidačná 

                       Životný cyklus stavby 

Fáza 

investičná 

Fáza prevádzková 

 

Fáza 

likvidačná 

Životný cyklus 

projektu 



 - 13 - 

 

  

 

                   Nutné úpravy                                       NE 
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                Obrázok č.2: Základné fázy životného cyklu projektu.                            (3)                                       

Predinvestičná fáza – z celého projektu je táto fáza najdôležitejšou 

časťou, ktorá obsahuje predbežné plánovanie a prípravu projektu. V úvode sa 

stanovia ciele a musia sa definovať stratégie projektu, ktoré vedú k dosadeniu 

stanovených cieľov. Táto fáza slúži hlavne  na vytvorenie vhodných podmienok 

pre realizáciu projektu.  Jej nástrojom je štúdie uskutočniteľnosti. V tejto štúdie 

sú definované a preverené jeho riziká, vstupy, obmedzenie, výstupy, náklady, 

zdroje, atď.  

Investičná fáza – V tejto fáze sa spracovávajú podrobné časové parametre 

a implementačné plány, zdroje, definuje sa projektová organizácia a dôsledky, 

kontraktácie dodávateľov, náklady, realizujú sa výberové riadenia, spracovávajú 

sa podrobne projektové dokumentácie a definujú sa dôsledky a špecifické 

podmienky súvisiace s realizáciou projektu.                                                      (4) 

Prevádzková fáza – Prevádza sa záverečné komplexné vyhodnotenie 

projektu a výsledky projektu sa predávajú do užívania. Pre budúce potreby sa 

získané informácie a dáta zaznamenávajú.                                               (4,s.26) 

 

 Predinvestičná  fáza 

   Prijať   projekt? 

   investičná  fáza 

 Prevádzková  fáza 
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3 RIZIKÁ VÝSTAVBOVÉHO PROJEKTU 

Výstavbové projekty sú špecifickou oblasťou, v ktorých obsahujú vysokú 

rizikovosť. Vyplýva to z charakteru výstavbových projektov, ktoré sú obyčajne: 

Ø Dlhodobé – trvanie projektov sa väčšinou pohybuje niekoľko rokov 

a za takú dlhú dobu trvania sa riziká môžu viacej prejaviť  

a nepriaznivé dôsledky ich podceňovania alebo špatného 

vyhodnotenia môžu byť pre realizáciu osudné alebo v lepšom 

prípade úplne zásadné.  

Ø Jedinečné.  

Ø Veľkého objemu. 

Ø S komplikovanými procesmi. 

Ø S problémovým vonkajším prostredím.  

Ø Finančné náklady – výstavbové projekty sú obyčajne veľmi nákladné 

a v priebehu ich realizácie je nutné narábať s veľkým množstvom 

finančných prostriedkov.  

Ø Dynamické                                                                                     (13) 

Z tohto dôvodu je treba sa dôkladne zaoberať rizikami vo výstavbových 

projektoch, pretože  v rámci každej fáze životného cyklu celého projektu môžu 

na základe negatívnych dopadov rizika nastať existenčné dôsledky.  

Výstavbový projekt – takisto ako priemyselné a nepriemyselné projekty je 

ochromovaný nebezpečenstvom, ktoré majú pôvod: 

Ø Externé, kde hrozí nebezpečenstvo zo sociálneho, z technicko-

ekonomického a prírodného prostredia, v ktorom prebieha projekt. 

Ø Interný, kde v projektu samom vznikajú nebezpečenstvá a to 

 Nebezpečenstvo, ktoré priamo projekt ohrozujú  

 Nebezpečenstvo, ktoré projekt ohrozujú druhotne, 

vznikajúce ako ohlas prostredia na ohrozenie 

projektom. 
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Ø Zmiešaný, keď management projektu na externé nebezpečenstvo 

reaguje chybne.                                                                             (11) 

Vo výstavbových projektoch sa nikto výpočtom nezaoberá a to nie len kvôli 

tomu, že sa každému zdá byť príliš teoretickým alebo zbytočným, ale preto, že 

nikto nemá dosť údajov k dispozícií, ktoré by mu umožnil taký výpočet. Preto sa 

miesto výpočtu analytického používa empirický prístup k hodnoteniu rizika, 

ktorý je založený na subjektívnom odhadovaní nebezpečenstvo/riziko pomocou 

nejakej jednoduchej stupnici. Napríklad sa dá nebezpečenstvo/riziko 

subjektívne ohodnotiť pomocou jednoduchej stupnici podľa tabuľky:             (11)                                                                                             

Tabuľka č.1: Stupnica závažnosti nebezpečenstva/rizika.                                                  (11) 

Scenáre nebezpečenstva rizika 
Nebezpečenstvo/

riziko 

Závažnosť 

nebezpečenstva 

Nepodstatné, priebeh realizácie 

nie je ohrozená 

Žiadne a veľmi 

malé 
0 

Sú ohrozené termíny – rieši sa 

na úrovni stavbyvedúceho 
Malé 1 

Sú ohrozené termíny a peňažné 

toky – rieši sa na úrovni riaditeľa 

divízie 

Stredné 2 

Sú ohrozené termíny, peňažné 

toky a image podniku – rieši sa 

na úrovni generálneho riaditeľa 

Veľké 3 

Na riziká možno prihliadať z niekoľkých hľadísk: 

Ø Životný cyklus projektu – týka sa to napr. prípravy, realizácie, 

prevádzky, likvidácie. 

Ø Etapy a procesy projektu týka sa to napr. projektovej činnosti, 

výstavby, kontroly. 

Ø Účastnícke pohľady na projekt - týka sa to investora, dodávateľa, 

subdodávateľa, štátu. 
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Ø Podľa vopred definovaných sfér či kategórií – týka sa to napr. 

prostredia, výroby, klienta, projektu. 

Ø Podľa charakteru – môžu byť finančné a strategické alebo technické, 

logistické, stavebné, finančné a politické. 

Ø Podľa cieľa - týka sa to napr. nákladov, času, kvality, bezpečnosti  

                                                                                                       (13) 

Ak nie sú riziká vo výstavbových projektoch  náležite ošetrené, môžu viesť 

k zlyhaniu z jednej týchto 4 základných kategórií: 

Ø Financie – prekročenie kalkulovaných nákladov, pokuty. 

Ø Čas – zlyhanie časového plánu. 

Ø Kvalita – nedodržanie technických štandardov. 

Ø Ostatné – reklama, strata goodwill.                                                (13) 

3.1 POŇATIE A KLASIFIKÁCIA RIZIKA 

3.1.1 Poňatie rizika 

Pojmy „nebezpečenstvo“ a „riziko“  sa prekrývajú či zamieňajú veľmi často  

alebo sa obom pripisuje rovnaký význam. Vzniká z toho nedorozumenie, 

našťastie nie závažné.                                                                                     (11)  

Nepredvídateľnú i predvídateľnú udalosť predstavuje nebezpečenstvo, 

ktoré môže, ale nemusí nastať a môže do ostatných udalostí zasiahnuť 

nepriaznivo. Na nebezpečenstve je podstatné to, že ho nejde kvantifikovať 

Riziko je obecne definované, že s určitou pravdepodobnosťou dôjde k 

odchýleniu skutočných finančných výsledkov od očakávaných finančných 

výsledkov skúmaného projektu stavby. Je spojené s nádejou na dosiahnutie 

kladných hospodárskych výsledkov a zároveň je sprevádzaný 

nebezpečenstvom podnikateľského neúspechu. 

Podnik sa môže dostať do problémov, nie tým že si zvolí projekt so 

zápornou NPV, ale tým, že bude realizovať značne rizikový projekt.                (5) 



 - 17 - 

Zámene pojmov „riziko“ a „nebezpečenstvo“ sa vyvaruje ľahko, ak sa 

uvedomí toto: 

Ø Hľadá sa najprv nebezpečenstvo, ktoré hrozí projektu. 

Ø A potom z nej hodnotu rizika odvodíme. 

Slovom riziko sa vo výstavbovom projekte napr. označuje:  

Ø Nebezpečenstvo psychické, fyzické alebo majetkovej ujmy. 

Ø Zdroj takého nebezpečenstva ( prírodné javy, ľudia alebo zvieratá). 

Ø Hmotný statok alebo osoba vystavená nebezpečenstvu. 

Ø Možná neistá udalosť alebo situácia, ktorá môže mať záporný alebo 

kladný účinok na ciele projektu. 

Ø Pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti.  

Ø Možnosť zisku alebo straty pri investovaní, poprípade  podnikaní. 

                                                                                                                  (11) 

Doslovná definícia pre pojem riziko neexistuje. Existujú rôzne spôsoby na 

jeho definíciu. V rámci podnikateľských projektov sa bude riziko ponímať ako 

možnosť, že s určitosťou dôjde k:                                                                      (5) 

1. Pravdepodobnosti či možnosti vzniku straty, obecne nezdaru 

2. Variabilite možných výsledkov a očakávaných ziskov  

3. Odchýleniu skutočných a očakávaných výsledkov 

4. Pravdepodobnosti akéhokoľvek výsledku, odlišného od výsledku 

očakávaného 

5. Situácie, keď kvantitatívnemu rozsahu určitého javu podlieha isté 

rozdelenie pravdepodobnosti 

6. Nebezpečenstvo negatívnej odchýlky od cieľa 

7. Nebezpečenstvo chybného rozhodnutia 

8. Možnosti vzniku straty alebo zisku 
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9. Neurčitosti spojené s vývojom hodnoty aktíva 

10.  Strednej hodnoty stratovej funkcie  

11. Možnosti, že špecifická hrozba využije špecifickú zraniteľnosť 

systému.                                                                                           (7) 

Podnikateľské riziko je nutné hodnotiť z dvoch strán – z pozitívnej a 

negatívnej strany. Podnikateľské riziko, ktoré sa spojuje s nádejou úspechu, 

dosiahnutím vysokého zisku a uplatnením na trhu je jeho pozitívnou stránkou. 

Jeho negatívna stránka sa prejavuje nebezpečenstvom dosiahnutia horších 

hospodárskych výsledkov, než sa predpokladalo, prípadným vznikom straty až 

bankrotom. Takže by sa mohlo obecne podnikateľské riziko chápať ako 

nebezpečenstvo, že skutočne dosiahnuté hospodárske výsledky podnikateľskej 

činnosti sa budú odchyľovať od výsledkov predpokladaných.                           (2) 

Aj riziko investičného projektu môžeme chápať ako nebezpečenstvo 

odchyliek jeho hospodárskych výsledkov, kritéria ekonomickej efektívnosti, 

resp. peňažných tokov od ich predpokladaných hodnôt. Úspešnosť jednotlivých 

projektov ovplyvňuje väčší počet faktorov, ktorých budúci vývoj môže byť neistý. 

Tieto faktory predstavujú tzv. faktory rizika, resp. faktory neistoty,  faktory, ktoré 

vystupujú ako určité zdroje a príčiny rizika.                                                       (2) 

Neschopnosť spoľahlivých odhadov vývoja faktoru rizika a neistoty má 

viacero dôvodov: 

Ø Nedostatok informácií a nedostatočné poznanie procesov. 

Ø Použitie nevhodných zdrojov informácií a neoverených dát. 

Ø Uplatnenie nevhodných metód. 

Ø Náhodný charakter procesov.                                                         (2) 

3.1.2 Klasifikácia rizika 

Riziko môžeme klasifikovať z viacerých  aspektov. Medzi základné podoby 

triedenia patrí: 

Ø Podnikateľské a čisté 
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Podnikateľské riziko má už vyššie zmienené negatívne a pozitívne stránky. 

Čisté riziko má len negatívnu stránku, vzťahuje sa obvykle ku stratám a škodám 

na majetku jednotlivcov a organizácií, stratám na živote jednotlivcov  

organizačných jednotiek vyvolaných prírodnými javmi, technickými systémami a 

ich zlyhanie a jednanie ľudí. 

Ø Systematické a nesystematické 

Pre jednotlivé subjekty a ich aktivity je typické nesystematické riziko 

(jedinečné, špecifické), predstavujú mikroekonomické riziká. Všetky 

hospodárske subjekty v rôznej miere postihuje systematické riziko a je vyvolané 

spoločnými faktormi, napr. zmenou legislatívy, celkovou zmenou trhu, zmenou 

fiškálnej a monetárnej politiky. Vzhľadom k tomu, že systematické riziko závisí 

do značnej miery na celkovom vývoji trhu, sa označuje tiež ako riziko tržné. 

Vzhľadom k jeho spoločnému charakteru toto riziko nejde znižovať 

diverzifikáciu a preto sa označuje ako nediverzifikovatelné. 

Ø Vnútorné a vonkajšie 

Riziká, ktoré sa vzťahujú k faktorom vo vnútri firmy, resp. ich investičných 

projektov sú vnútorné riziká. K podnikateľskému okoliu , v ktorom firma podniká 

sa vzťahujú vonkajšie riziká. Ich zdrojom sú externé faktory, ktoré sa členia na 

mikroekonómiu a makroekonómiu. 

Ø Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné 

V tomto prípade má možnosť manažér pôsobiť na príčinu ich vzniku, s čím 

súvisí toto členenie rizík. Ovplyvniteľné riziko sa môže zásahom manažéra 

eliminovať úplne alebo čiastočne eliminovať pravdepodobnosť jeho vzniku. U 

neovplyvniteľného rizika, na príčiny jeho vzniku nemá možnosť manažér 

pôsobiť, ale môže prijať opatrenie k jeho zníženiu. 

Ø Primárne a sekundárne 

Sekundárne riziko je vyvolané prijatím určitého opatrenia na zníženie rizika 

primárneho, tvoreného všetkými vyššie uvedenými faktormi. 

Ø Riziká sa vyskytujú ako vo fáze prípravy , realizácie, prevádzky tak i 

vo fáze likvidácie.                                                                         (1, 2) 
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Ďalšie členenie rizík je podľa vecnej náplne: 

Ø Technicko-technologická – je riziko spojené s vývojom a zavedením 

nových technológií a výrobkov do výroby. 

Ø Výrobná – je riziko, ktoré môže byť spôsobené ohrozením 

výrobného procesu havárií, štrajkov, úrazom alebo nedostatkom 

energií, surovín, materiálu. 

Ø Ekonomická – rast cien nákladových položiek. 

Ø Tržná – je riziko spojené s odbytom a cenami výrobkov alebo služieb 

na domácich i zahraničných trhoch. 

Ø Finančná – je riziko spojené s používaním rôznych druhov 

podnikového kapitálu, so zmenami v úrokových sadzbách, so 

zmenami menových kurzov. 

Ø Legislatívna – je riziko vyvolané legislatívnou a hospodárskou 

politikou štátu. 

Ø Politická – je riziko, ktoré predstavuje nestabilitu regiónu alebo 

odvetia vplyvom štrajkov, vojen, teroristických útokov či národných 

nepokojov. 

Ø Environmentálna – je riziko spojené s navýšením nákladov na 

odstránenie škôd na životnom prostredí. 

Ø Ľudský faktor – je riziko , ktoré vyplýva zo skúseností a kompetencií 

všetkých subjektov, ktoré sa zúčastňujú projektu. 

Ø Informačný – je riziko spojené s informačným systémom a dátami 

vzťahujúcimi sa na projekte a ich dostatočná ochrana. 

Ø Zásahy vyššej moci – sú riziká spojené s haváriami výrobných 

zariadení a nebezpečenstvom živelných pohrôm.                           (5) 
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3.2 SKÚMANÉ RIZIKÁ 

3.2.3 Význam stavby 

V stavebnom zákone (zákon č. 50/1976 v platnom znení) dlhý čas definícia 

stavby chýbala. Dnes ale obsahuje v § 43 definíciu: „Stavba je stavebná 

konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je 

pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. 

Pevným spojením so zemou sa rozumie: 

 a) spojenie pevným základom,  

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi 

alebo o inú stavbu, 

 c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,  

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, 

 e) umiestnenie pod zemou.“                                                                      (6)                      

Podľa stavebného zákona sa stavby členia podľa stavebnotechnického 

vyhotovenia a účelu  na: 

Ø Pozemné stavby. 

Ø Inžinierske stavby. 

S nákladmi stavebného diela súvisia nasledovné riziká: 

Ø Riziko projektovej dokumentácie. 

Ø Riziko stavebných a iných povolení. 

Ø Riziko zmeny obstarávacích nákladov. 

Ø Riziko finančné. 

Ø Riziko právne. 

Tieto riziká sú nasledovne nižšie opísané podrobnejšie v jednotlivých 

podkapitolách. 
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3.2.4 Riziko projektovej dokumentácie 

Nesplnenie očakávaní vkladaných na projektovú dokumentáciu, hlavne na 

jej vecný rozsah a požadovanú kvalitu, predstavuje riziko projektovej 

dokumentácie. Aj keď zákon č. 183/2006 zb., o územnom plánovaniu 

predpisuje povinnosť spracovania projektovej dokumentácie, môže nastať  

nebezpečenstvo vzniku rizika súvisiace s výberom nesprávneho projektanta 

z dôvodu nekvalitne odvedenej práce alebo jeho nekompetentnosti.  

Taktiež hrozí riziko pri špatnej komunikácii medzi projektantom a 

investorom, so zle nastavenými lehotami na spracovanie potrebných stupňov 

projektovej dokumentácie v závislosti na potreby zahájenia ďalších aktivít 

smerujúce k fyzickej realizácii stavebného diela.  

Spoluprácou technického dozoru investora a projektanta stavby môže byť 

riziko eliminované v realizačnej fáze.                                                                (1) 

Ako sa odzrkadľuje na obrázku číslo 3, s podrobnejším stupňom 

rozpracovania projektovej dokumentácie, klesá možnosť jej ovplyvnenia.  

 

Obrázok č.3: Znázornenie možnosti ovplyvňovania kvality projektov dokumentácie 
klesajúcu s časom.                                                                                                      (1) 
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3.2.5 Riziko stavebných a iných povoleniach 

Riziká stavebných a iných povolení s ohľadom na zahájenie výstavby a 

následne prevádzky spočívajú v potrebnosti zaistenia všetkej dokumentácie 

v termíne a požadovanej kvalite. Riziko, že investor nezíska všetky potrebné 

povolenia sú veľmi závažné tam, kde je fixný časový harmonogram výstavby 

naplánovaný v súlade so zahájením prevádzky stavby a každé takéto 

oneskorenie zvyšuje náklady prípadné odloženie výnosu projektu. 

3.2.6 Riziko zmeny obstarávacích nákladov 

Dodržanie určitých predpokladaných nákladov je jedným zo sledovaných 

parametrov stavby, na ktoré má záujem ako investor tak i zhotoviteľ. 

Obstarávaciu cenu stavebného diela, ktorá predpokladanú efektívnosť vloženej 

investície priamo ovplyvňuje potrebuje dodržať investície. Cenu zjednanú, ktorá 

na zhotovenie stavebného diela zahrňuje náklady a  zaisťuje tvorbu zisku 

potrebuje dodržať zhotoviteľ.  

3.2.7 Finančné riziko 

Finančné riziko je charakterizované kapitálovou situáciou niektorého 

z účastníkov výstavby spôsobené používaním rôznych druhou finančných 

zdrojov, u ktorých sa prejavujú zmeny hlavne v úrokových sadzbách a 

menových kurzov.   

3.2.8 Právne riziko 

Legislatívnou a hospodárskou politikou štátu je väčšinou vyvolané právne 

riziko.                                                                                                                 (1) 

3.3 ZOZNAM RIZÍK PROJEKTU 

Ø Finančný – dane, sadzby, financovanie a cash-flow, dotácie, inflácie, 

záruky za platbu, výmenný kurz   

Ø Garancie a servis – prevádzkové alebo celoživotné náklady, všetky 

podmienky servisu a záruky 
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Ø Legislatívny a právny – vandalizmus, pokuty, škody, odstúpenie od 

zmluvy, autorské práva, regulácie 

Ø Manažérska – projektový tým, management projektu, kvalifikácie, 

vzťah k organizácie projektu, harmonogram 

Ø Nákup – výber dodávateľov, podmienky nákupu subdodáviek a 

materiálu, outsorcing, princíp „back to back“ 

Ø Obchodný – stratégie, trh, zákazník a konečný užívateľ, zadané a 

obchodné podmienky 

Ø Technická – definície a parametre produktu, vývoj, normy, výroba, 

skúšky                                                                                              (9) 

V ďalších kapitolách sa predstavia analýza rizík a riadenie rizík, ktoré vidno 

na znázornenom grafe nižšie. 
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Ďalší obrázok predstavuje tu istú situáciu avšak analýza a riadenie rizík je 

ešte doplnená druhou etapou takzvanou vyhodnotenie. Túto situáciu môžeme 

vidieť na obrázku č.4. 

 

Obrázok č.4: Proces riešenia.                                                (17)                                                                  

Popis jednotlivých etáp na obrázku: 

Analýza v ktorej sa analyzujú riziká, ktorým je vystavovaný projekt a určí ich 

významnosť. 

Vyhodnotenie, v ktorom sa vykonáva celkové vyhodnotenie určenej 

situácie.  

Riešenie, v ktorom sa prijímajú náležité opatrenia.  
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4 ANALÝZA RIZÍK 

Analýza rizík je základným prvkom rizikového inžinierstva a je nutnou 

podmienkou rozhodovania o riziku a teda základným procesom v managementu 

rizika.                                                                                                               (12) 

Slúži k posúdeniu a odhaleniu nebezpečenstva, ktoré na projekt stavby 

pôsobí. V predinvestičnej fáze sa spracováva jedna zo základných technicko-

ekonomických dokumentácií, štúdie uskutočniteĺnosti, ktorá by mala obsahovať 

zoznam potenciálnych rizík.  

Analýza rizík je prvým krokom pri procese znižovania rizík. Je to proces 

definovania hrozieb, pravdepodobnosti ich uskutočňovania a dopadu na aktíva, 

teda stanovenie rizík a ich závažnosti.                                                            (14) 

Ako sa preukázalo v predchádzajúcej kapitole, sa analýza rizík skladá 

z troch základných častí, ktoré sú definované nižšie v podkapitolách. 

Pri analýze rizika sa kladú tri základné otázky: 

1. Aké výstavbovému projektu hrozí nebezpečenstvo a aké scenáre 

takých nebezpečenstiev sa môžu stať reálnym? Pýtame sa tak: čo 

všetko sa môže v danom prípade stať a ako sa to môže prejaviť? 

Alebo ešte inak: aké defekty výstavbového projektu môžu nastať? 

2. Aká je pravdepodobnosť, že sa nebezpečenstvo bude realizovať, 

poprípade že nastane nepriaznivá udalosť ? Alebo ešte inak: ako 

často môže dôjsť k poruche? 

3. Aké škody môžu realizáciou nebezpečenstva vzniknúť? Aké sú 

následky poruchy? 

Tieto tri otázky sú dnes teoretickým základom analýzy rizika, i keď sa  

môžu zdať úplne elementárne.                                                                        (11) 
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4.1 ZÁKLADNÉ POJMY ANALÝZY RIZÍK 

4.1.1 Aktívum 

Všetko, čo má pre subjekt hodnotu, ktorá môže byť redukovaná pôsobením 

hrozby je aktívum. Rozoznávajú sa aktíva hmotné, napr. peniaze, 

nehnuteľnosti, atď. a nehmotné, napr. morálka pracovníkov, informácie atď. 

Hodnota aktíva je jej základnou charakteristikou, ktorá je buď na objektívnom 

vyjadrení obecne vnímanej ceny alebo na subjektívnom ocenení dôležitosti 

aktíva pre daný subjekt založená, poprípade kombinácia týchto dvoch 

prístupov. Predovšetkým nasledujúce hľadiská sa berú v úvahu pri hodnotení 

aktíva: 

a) Obstarávacie náklady či iná hodnota aktíva. 

b) Dôležitosť aktíva pre existenciu či chovanie subjektu. 

c) Náklady na prekonanie prípadnej škody na aktíva. 

d) Rýchlosť eliminovania eventuálnej škody na aktíva. 

e) Iné hľadiská.                                                                                   

Zraniteľnosť, ktorá vyjadruje citlivosť aktíva na pôsobenie hrozby je ďalšou 

charakteristikou aktíva.                                                                                    (14) 

4.1.2 Hrozba 

Aktíva, udalosť, sila alebo osoba, ktorá má na bezpečnosť nežiaduci vplyv 

alebo môže spôsobiť škody sa nazýva hrozba. Dopad hrozby sa nazýva, keď 

hrozba pri jednom pôsobení na určité aktívum spôsobí škodu. Úroveň je 

základnou charakteristikou hrozby. Podľa nasledujúcich faktorov sa hodnotí 

úroveň hrozby: 

Ø Nebezpečnosť – schopnosť hrozby spôsobiť ujmu. 

Ø Prístup – je to pravdepodobnosť, že k aktívu sa svojím spôsobom 

dostane hrozba. 

Ø Motivácia – záujem iniciovať hrozbu voči aktívu.                           (14) 



 - 28 - 

4.1.3 Zraniteľnosť 

Hrozba môže využiť pre uplatnenie svojho nežiaduceho vplyvu 

zraniteľnosť, ktorá je to dostatok, slabina alebo stav analyzovaného aktíva. 

Zraniteľnosť, ktorá je vlastnosťou aktíva, vyjadruje, aké citlivé je aktívum na 

pôsobenie danej hrozby. Všade tam, kde dochádza k interakcii medzi aktívov 

a hrozbou vznikne zraniteľnosť. Úroveň zraniteľnosti aktíva, ktorá je jej 

základnou charakteristikou sa hodnotí podľa nasledujúcich faktorov: 

Ø Citlivosť -  je náchylnosť aktíva byť poškodený danou hrozbou. 

Ø Kritičnosť - pre analyzovaný subjekt dôležitosť aktíva.                (14) 

4.1.4 Protiopatrenie 

Pre zmiernenie pôsobenia hrozby, zníženie zraniteľnosti alebo dopadu 

hrozby, bol špeciálne navrhnutý postup, proces, procedúra, technický 

prostriedok alebo čokoľvek, ktorý poznáme pod názvom protiopatrenie. 

S cieľom uľahčiť preklenutie následkov vzniknutej škody alebo s cieľom predísť 

vzniku škody sa navrhuje protiopatrenie. Protiopatrenie je z hľadiska analýzy 

rizík charakterizované efektivitou a nákladmi. Efektivita protiopatrenia nám 

definuje, nakoľko protiopatrenie zníži účinok hrozby. Ako jeden z hlavných 

parametrov sa používa vo fáze zvládania rizík pri hodnotení vhodnosti použitia 

daného protiopatrenia. Na protiopatrenie sa do nákladov započítavajú náklady 

na obstarávanie, zavedenie a prevádzkovanie protiopatreniu. Pri výbere 

protiopatrenia sú náklady spoločne s efektivitou protiopatrenia dôležitými 

parametrami.                                                                                                   (14) 

4.1.5 Riziko 

A opäť sa dostávame k riziku. Mieru ohrozenia aktíva, mieru 

nebezpečenstva, že sa uplatní hrozba a dôjde k nežiaducemu výsledku 

vedúcemu ku vzniku ujmy sa vyjadrujú v zmysle predchádzajúcich definícií 

rizika. Hodnotou aktíva, zraniteľnosti aktíva a úrovňou hrozby je určená úroveň 

rizika. Úroveň hrozby, zraniteľnosť a hodnota aktíva sa podieľa na raste úrovne. 

Úroveň rizika znižuje jedine protiopatrenie. 
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Riziko, ktoré zostáva po eliminácií pomocou protiopatrenia je zostatkové 

riziko. 

Či je riziko zostatkové alebo nezostatkové nám rozhoduje hranica miery 

rizika, ktorá sa nazýva referenčná úroveň. Tým sa rozhodne, či je nutné alebo 

nie je proti riziku podnikať ďalšie protiopatrenia pre jeho zníženie.                 (14) 

4.2 PREDMET A CIEĽ ANALÝZY RIZIKA  

Predmetom analýzy rizika je „projekt“, ktorý je chápaný veľmi obecne.  

Cieľom analýzy rizika je: 

Ø Manažérovi rizika podklady pre ovládanie rizík a 

Ø Rozhodovateľovi podklady pre rozhodovanie o riziku 

Predmetom a cieľom analýzy rizika nie je skúmanie skutočností istých. 

Nebezpečenstvá, ktoré nemusia byť vyhľadávané a sú známe, 

o pravdepodobnosti ich výskytu sa nedá hovoriť. Príležitostne je, ale 

nevyhnutné objasniť možný scenár nebezpečenstva, vrátane následkov. 

Typické  je to hlavne pre živelné katastrofy, kde napr. príchod hurikánu je 

bezpochyby predvídaný o niekoľko dní skôr, ale nie sú de facto známe všetky 

jeho účinky.                                                                                                      (12) 

Na obrázku č. 5 sú jednotlivé parametre, ktoré sú nutné preto,  aby analýza 

rizík bola úspešná.   
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Obrázok č.5: parametre pre úspešnú analýzu rizík.                        (12)                         

4.2.6 Vzťahy v analýze rizík 

Pre úspešné prevedenie analýzy je správne pochopenie vzťahov v analýze 

rizík kľúčové. Nasledujúcim spôsobom prebieha mechanizmus uplatnenie rizika: 

Ø Zraniteľnosť využije hrozbu, prekoná protiopatrenie a pôsobí na 

aktívum, kde spôsobí ujmu (dopad). 

Ø K aktivácií hrozby motivuje útočníka aktívum svojou hodnotou. 

Určitou zraniteľnosťou sa aktívum vyznačuje voči pôsobeniu hrozby. 

Pred hrozbou je aktívum zároveň chránené protiopatreniami. 

Ø Aktíva chránia protiopatrenie, kde detekuje hrozby a zmierňuje alebo 

úplne zabraňuje ich pôsobenie na aktíva. Zároveň protiopatrenie od 

aktivovania hrozby odrádza. 

Ø S cieľom získať prístup k aktívu pôsobí hrozba jednak priamo na 

aktívum alebo na protiopatrenie. Hrozba musí byť aktivovaná, aby 

mohla pôsobiť a pre svoju aktiváciu potrebuje zdroje.                     (7) 
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Na obrázku č. 6 sú znázornené základné vzťahy a súvislosti v analýze rizík. 

. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

    Obrázok č.6: Vzťahy v analýze rizík                                       (14) 

Obrázok č. 7 zobrazuje jednu z možností, ako v procese analýzy rizík sa 

dajú popísať vzťahy medzi jednotlivými prvkami rôznymi modelmi.  
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Obrázok č.7: Vzťahy pri analýze rizík.                                        (14)                           

4.3 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK 

Identifikácia rizík slúži k odhaleniu a posúdeniu dopadu nebezpečenstva, 

ktoré pôsobí na projekt stavby. Stanovenie závažnosti dopadu, v prípade 

pôsobenia hrozby sa robí radou metód. 

Proces identifikácie rizík je prvým krokom úspešnosti a ochrany projektu 

stavby proti následkom pôsobenia rizikových faktorov. Riziko ovplyvňuje všetky 

aspekty projektu stavby, nákladov, kvality a zisku.                                           (1) 

K identifikácií rizík sa používa množstvo postupov. Diagram, ktorý 

znázorňuje obrázok č. 8, zobrazuje obecný postup pre identifikáciu rizík.    
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Obrázok č.8: Postup identifikácie rizík.                                  (10)                                      

Najdôležitejšou časťou celého systému riadenia rizík je bezpochyby fáza 

identifikácie rizík, ale súčasne ide však o časť najviac komplikovanú. Rizika 

musia byť dostatočne ale hlavne správne identifikované, iba vtedy môže byť 

s nimi správne naložené. Inak môže mať potom také rozhodnutie špatné 

dôsledky a to i vtedy, že bolo priaznivé na základe prístupných informácií. 

Identifikácia rizík a ich analýza väčšinou vychádza z ich príčiny, ktorou je 

adekvátne nebezpečenstvo.                                                                            (13) 
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4.3.7 Nástroje identifikácie rizík 

4.3.7.1 Kontrolný zoznam rizík 

Je založený na základe informácií a skúseností získaných z projektov 

príbuzného charakteru v minulosti. Rýchlosť a jednoduchosť je výhodou tejto 

metódou, ale zároveň nevýhodou skoro nemožné takto zostaviť kompletný 

zoznam rizík. 

4.3.7.2 Brainstorming 

Na identifikáciu rizík je pravdepodobne najpoužívanou metódou. 

Brainstorming sa riadi medzi metódy riadených diskusií, ktoré sú založené na 

forme voľnej diskusie s využitím intuitívneho tvorivého myslenia. Slúži nám na 

zostavenie zoznamu rizík, na základe ktorého bude založená riziková analýza. 

4.3.7.3 Delfská metóda 

Delfská metóda prebieha formou rozosielania a následného 

vyhodnocovania dotazníkov vyplňované členmi týmu.  

Nasledujúce informácie by mal obsahovať zoznam rizikových faktorov: 

Ø Druh rizika 

Ø Popis rizika 

Ø Pravdepodobnosť vzniku rizika 

Ø Súvislosť s ďalšími zdrojmi rizika 

Ø Očakávaný dopad na projekt 

Ø Nositeľ rizika 

Ø Možné protiopatrenia 

4.3.7.4 SWOT analýza 

SWOT analýza vychádza z predpokladu, že úspech sa dosiahne 

maximalizáciou predností a príležitostí a minimalizáciou hrozieb a nedostatkov. 
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SWOT analýza je analýzou vonkajšieho (externá analýza) a vnútorného 

(interná analýza) prostredia. Interná analýza sleduje silné a slabé stránky 

projektu. V externej analýze sú skúmané príležitosti a hrozby, ktoré vytvára pre 

projekt okolité prostredie.  

4.3.7.5 Analýza predpokladov 

Pre zistenie opodstatnených domnienok je nástrojom analýza 

predpokladov, ktorá sa snaží vylúčiť riziká vznikajúce dôsledkom nepresných a 

nekompletných predpokladov                                                                            (1) 

4.4 STANOVENIE RIZIKA PROJEKTU 

Na základe expertného pôsobenia alebo s využitím analýzy citlivosti 

môžeme stanoviť významnosť rizika. Ak bude expertné posúdenie použité pre 

stanovenie významnosti rizika, budú sa sledovať 2 nasledujúce aspekty: 

Ø Pravdepodobnosť vzniku rizika 

Ø Intenzita negatívneho dopadu pri jeho výskytu 

Priamy kvantitatívny prístup alebo nepriamyi kvalitatívny prístup je možné 

použiť ku kvantifikácií rizík. Znamená subjektívnu kvantifikáciu popisom, 

zaradením alebo odhadom do určitej stupnice. Vychádza z použitia 

pravdepodobnostných, priamych a statických výpočtov, znázornené na obrázku 

číslo 9.                                                                                                               (5)  
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        Obrázok č.9: Spôsoby kvantifikácie rizika.                                           (5) 

Každý expertný tým si zvolí definovanú stupnicu na základe ktorej 

posudzuje hodnotenie pravdepodobnosti a intenzity negatívneho dopadu rizík. 

Pre obe fázy hodnotenia býva päť stupňová stupnica s nasledujúcim možným 

výkladom, tabuľka číslo 2 a 3.   

Tabuľka č.2: Vyjadrenie pravdepodobnosti vzniku rizika projektu.                                     (1) 

Pravdepodobnosť 

Stupnica    % za rok     Slovné vyjadrenie 

1     <0,5>        Takmer nemožná 

2    <5,20>       Výnimočne možná 

3   <20,50>      Bežne možná 

4   <50,70>      Pravdepodobná  

5  <70,100>     Hraničiaca s istotou 
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Tabuľka č.3: Vyjadrenie intenzity negatívneho dopadu rizika na projekt.                           (1) 

Intenzita negatívneho dopadu 

Stupnica Slovné vyjadrenie 

1 Neprijateľná 

2 Veľmi významná 

3 Významná 

4 Drobná 

5 Nepoznateľná 

4.5 STANOVENIE VÝZNAMNOSTI FAKTOROV PROJEKTU 

S každým identifikovaným nebezpečenstvom s uvedením plánovaných 

alebo stávajúcich bezpečnostných opatrení je spojené vykonanie subjektívneho 

odhadu rizika. Pri tom je treba brať do úvahy účinnosť opatrenia a možnosť, že 

dôjde ich zlyhaniu a ich možné následky. Závažnosť možného poškodenia a 

tiež pravdepodobnosť, s ktorou môže dôjsť k poškodeniu posudzujeme pri 

oceňovaní rizík. Pomocou štyroch stupňov udávajúcich významnosť možného 

poranenia stanovíme najzávažnejšie reálne možné poškodenie pre každú 

identifikovanú nebezpečnú situáciu. Či je možnosť poranenia posudzujeme pri 

stanovená pravdepodobnosti. Súčinom príslušnej hodnoty závažnosti 

a pravdepodobnosti je daná výsledná hodnota rizika poškodenia zdravia, ktoré 

predstavuje nebezpečné situácie .                                                                 (12) 

Pre stanovenie rizika prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc  vo svojom diele 

Analýza rizík používa vzorec: 

R = P x Z x H     

Ø Pravdepodobnosť vzniku (P) 

Ø Pravdepodobnosť následkov (Z) – závažnosť 

Ø Názor hodnotiteľov (H) 
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Po stanovení jednotlivých činiteľov možno potom získať celkové hodnotenie 

súčinom, ktorého výsledkom je ukazovateľ miery rizika – R.                          (12) 

Na stanovenie rizika existuje i  vzorec, ktorý predstavuje doc. RNDR 

Procházková, DrSc vo svojom diele Analýza a Riadenie rizík: 

Riziko (celkové škody / časový interval) = pravdepodobnosť výskytu 

(pohroma / časový interval) x závažnosť (škody / pohromu) 

Z uvedeného vysvetlenia vyplýva, že pri určitom výbere časového intervalu 

je dôležité stanoviť pravdepodobnosť výskytu veľkosti sledovanej kalamity, 

ktoré majú v území neprijateľné dopady a oceniť ich škody s ohľadom na 

zraniteľnosť územia, to je definovať závažnosť ujmy.                                     (15) 

Do tretice prezentuje vzorec na výpočet rizika vo svojom diele Projekty 

a zakázky ve výstavbe prof. Ing. Milík Tichý, DrSc: 

Rs = Dm x Pr, 

kde  Dm predstavuje odhadovanú škodu a Pr pravdepodobnosť realizácie 

scenára nebezpečenstva. 

Zo vzorca vyplýva, že riziko Rs je veličina, ktorá ma rovnaký rozmer ako 

škoda Dm či pravdepodobnosť Pr. Je to veličina bezrozmerná, ktorá môže mať 

hodnotu v rozmedzí 0 až 1. Teda riziko je vyjadrené v tých jednotkách, v akých 

sa vyjadruje škoda. Riziko sa v o výstavbových projektoch  vyjadruje  spravidla 

v jednotkách meny. 

Štvrtú verziu na výpočet rizika predstavuje vo svojom diele Management 

rizik souvidejících s dodáckou stavebního díla doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.: 

R = rp  x  v, 

kde váha rizikového faktoru (v) je vyjadrená intenzitou jeho negatívneho 

dopadu na projekt  a rizikovosť premenného (rp) je vyjadrovaný 

pravdepodobnosťou vzniku skúmaného rizikového faktoru. 
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Tabuľka č.4: Číselné ohodnotenie významnosti faktoru rizika.                                           (1) 

ohodnotenie negatívneho 
dopadu 

Ohodnotenie pravdepodobnosti 

5 4 3 2 1 

16 80 64 48 32 16 

8 40 32 27 16 8 

4 20 16 12 8 4 

2 10 8 6 4 2 

1 5 4 3 2 1 

Tento vzorec bude použitý pri výpočte významnosti faktorov projektu 

v prípadovej štúdie.  

Pri stanovení kategórie závažnosti vyhodnotených rizík je možné 

rozdelenie do piatich stupňov a celkové hodnotenie miery rizika je potom 

nasledujúce: 

Ø Značné riziko je riziko s katastrofickými dôsledkami, požadované 

okamžité zastavenie činnosti, odstavenie prevádzky do doby 

vykonania nevyhnutných opatrení a nového vyhodnotenia rizík. 

Práce nemôžu byť zahájené, alebo v nich  nesmú  pokračovať, kým 

sa riziko nezníži.  

Ø Vážne riziko nie je nutnosť opatrenia tak závažná. Podľa 

spracovaného plánu rozhodnutia vedenia podniku sa nutne realizujú 

bezpečnostné opatrenia. Prostriedky na zníženie rizika musia byť 

implementované v stanovenom časovom období. Ak je toto riziko 

späté so značnými nebezpečnými následkami, musia sa realizovať 

ďalšie zhodnotenie, aby sa presnejšie stanovila pravdepodobnosť 

vzniku úrazu, ako podklad pre stanovenie potreby dosiahnutia 

zlepšenia a zníženia rizika. 

Ø Mierne riziko je riziko prijateľné so súhlasom vedenia podniku. Na 

prípadné riešenie alebo zlepšenie je dôležité zvážiť náklady, 

v prípade, že sa technické bezpečnostné opatrenie nepodarí 
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realizovať ku zníženiu rizika, je treba zaviesť vhodné opatrenia 

organizačné. 

Ø Zanedbateľné riziko je riziko pri ktorom nie je vyžadované zvláštne 

opatrenie. O 100 % bezpečnosť sa však nejedná, preto je dôležité 

na existujúce riziko upozorniť a uviesť.                                          (12)                                  

Charakteristika obvykle používaných postupov pre stanovanie rizík je 

nasledujúci: 

Ø Check List (kontrolný zoznam) –  je priebeh vybudovaný na 

systematickej kontrole plnenia dopredu stanovených podmienok. 

Zoznam kontrolných otázok sú spravidla vytvárané na základe 

zoznamu charakteristík pozorovaných činností alebo systému, ktoré 

spojené so systémom a potenciálnymi dopadmi, úpadkom prvkov 

systému a vznikom škôd. Kontrolný zoznam nie je neočakávaný 

súbor otázok, ale zodpovedá procesnému modelu systému, v ktorom 

prebiehajú pozorované činnosti.     

Ø Safety Audit (bezpečnostná kontrola) – je priebeh, kde sa hľadajú 

rizikové situácie a doporučujú sa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. 

Bezpečnostná kontrola predstavuje postup hľadania potencionálnej 

možne udalosti alebo prevádzkového systému, ktorý sa môže zjaviť 

v posudzovanom systéme.   

Ø What – If Analysis (analýza toho, čo sa stane keď) – predstavuje 

analýza toho, čo sa stane keď je postup na hľadanie možností 

dopadov zvolených prevádzkových situácií. De facto je to spontánna 

diskusia a hľadanie návrhov, v ktorej skupina ľudí dobre 

zoznámených s procesom pokladá otázky alebo vyslovuje úvahy 

o možných nechcených udalostí. Predstavuje postup na hľadanie 

možných dopadov vybraných katastrof či prevádzkových situácií.   

Ø Preliminary Hazard Analysis – PHA (predbežná analýza ohrozenia) 

–  predbežná analýza ohrozenia – tiež kvantifikácia zdrojov rizík 

predstavuje priebeh na odhalenie nebezpečných stavov, ich príčiny 

a dopadov a na ich začlenenie do kategórie podľa určených kritérií. 
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Ø Process Quantitative Risk Analys – QRA (analýza kvantitatívnych 

rizík procesu) –  predstavuje komplexní postup ku kvantifikovaniu 

rizík. Počína si podľa procesného modelu a hodnotenie rizík sa 

vykonáva na základe nameraných veličín a z nich vyrátaných 

charakteristík. Kvantitatívne hodnotenie rizika je systematický 

a komplexní prístup pre predikciu odhadu početnosti a dopadov 

nehôd pre prevádzku alebo zariadenie.   

Ø Hazard Operation Proses – HAZOP (analýza ohrozenia 

a prevádzkyschopnosti) – predstavuje priebeh založený na 

pravdepodobnostnom posudzovaní ohrozenia a z nich vyplývajúcich 

rizík. Pri jeho použití záleží na tom, či uvážime len vnútorné zdroje 

alebo vnútorné i vonkajšie zdroje rizík. Hlavným cieľom tejto analýzy 

je identifikácia scenárov možného rizika. Jedná sa o tímovú expertnú 

multioborovú metódu.   

Ø Event Tree Analysis (analýza stromu udalostí) – predstavuje 

priebeh, ktorý sleduje sled procesu od iniciačnej udalosti cez 

konštruovanie udalosti zakaždým na základe dvoch možností – 

nepriaznivé a priaznivé. Metóda analýza stromu udalostí je graficko-

statictická metóda.  

Ø Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza porúch a ich 

dopady) – predstavuje priebeh, ktorý je založený na rozboru 

spôsobu vzniku porúch a ich dôsledkov, ktoré zabezpečujú hľadanie 

dopadov a príčin na základe štruktúrovane a systematicky 

vymedzených porúch zariadení. Predovšetkým sa táto metóda 

využíva pre vážne riziká a zdôvodnenie prípadu. V podstate slúži ku 

dohliadnutiu jednotlivých prvkov projektového návrhu a jeho 

prevádzky.  

Ø Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu porúch) – predstavuje 

priebeh založený na systematickom spiatočnom rozbore udalostí pre 

využitie reťazca dôvodov, ktoré môžu viesť k zvolenej vrcholovej 

udalosti. Metóda analýzy stromu porúch je graficko analytická 
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metóda popr. graficko statistická metóda.  Stromu porúch 

predstavuje rozvetvený graf s dohovorenou symbolikou a popisom 

Hlavným cieľom tejto analýzy je ohodnotiť pravdepodobnosť 

vrcholovej udalosti s využitím štatistických alebo analytických metód. 

Ø Human Reliability Analysis – HRA (analýza ľudskej spoľahlivosti) – 

táto analýza sa zameriava na posúdenie vplyvu ľudského činiteľa na 

výskyt pohrôm, ako sú poruchy, zlyhania a nehody objektov 

i procesov či niektorých ich dopadov. Koncept analýzy ľudskej 

spoľahlivosti smeruje k  posúdeniu ľudského faktoru a ľudskej chyby. 

Ø Fuzzy Set Method (metoda fuzzy logiky a verbálnych výrokov FL-

VV) – táto metóda je založená na jazykovej premennej. Jedná sa 

o multikriteriálnu metódu rozhodovacej analýzy z kategórie 

hmlistého, mäkkého typu, to je zriadená na simulácií procesných   

modelov tohto druhu. 

Ø Relative Ranking – RR (relatívna klasifikácia) –považuje sa skôr za 

analytickú stratégiu než dobre definovaná analytická metóda. je 

v skutočnosti skôr analytická stratégia než jednoduchá, dobre 

definovaná analytická metóda. Analytikom umožňuje porovnať 

vlastnosti niekoľkých procesov a určiť či tieto procesy majú riskantné 

charakteristiky, ktoré budú analytikov oprávňovať k ďalším 

podrobným štúdiám. Táto relatívna klasifikácia môže byť tiež 

využívaná pre porovnanie niekoľkých námetov umiestnenia procesu 

alebo zariadení a zabezpečiť informácie o tom, ktorá z alternatív je 

menej nebezpečná alebo najlepšia.  

Ø Causes and Consequences Analysis ( analýzy príčin a dopadov) – 

predstavuje mix stromu porúch a analýzy stromu udalostí. CCA sa 

používa ako komunikačný prostriedok, nakoľko diagram dopadov 

a príčin opisuje vzťahy medzi koncovými stavmi nehody a ich 

základnými princípmi a je to zároveň jej najväčšia výhoda.   

Ø Probabilistic Safety Assessment – PSA (metóda 

pravdepodobnostného hodnotenia)                                         (12, 15)                                                     
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4.6 METÓDY ANALÝZY RIZIKA 

Existujú dva základné prístupy: kvantitatívna a kvalitatívna metóda 

vyjadrenia veličín analýzy rizík. Buď sa používa jedna z týchto dvoch prístupov 

alebo ich kombinácia.                                                                                      (14) 

4.6.8 Kvalitatívna metóda  

Je stavaná na popise potenciálneho dopadu a na pravdepodobnosť , že 

daná udalosť nastane. 

Tento typ sa využíva v prípadoch: 

Ø Úspešnosti postupu pri detailnej analýze rizík. 

Ø Nedostatočnej kvality či kvantity získaných číselných údajov pre ich 

využitie v kvantitatívnych metódach.                                                (7) 

4.6.9 Kvantitatívna metóda  

Kvantitatívna metóda je založená na matematickom výpočte rizika 

z frekvencie výskytu hrozby a jej dopadu. V prípade pravdepodobnosti vzniku 

udalosti, tak i pri ocenení dopadu danej udalosti používajú číselné ocenenie. 

Vyjadrujú dopad obvykle vo finančných termínoch.                                          (7)                                                        

4.6.10 Kombinovaná metóda 

Kombinovaná metóda vychádza z číselných údajov. Cieľ je však hlavne v 

základe k vychádzajúcemu kvalitatívnemu hodnoteniu vo väčšom priblížení sa 

k realite oproti predpokladom, z ktorých vychádzajú kvantitatívne metódy.      (7)                    

Pod pojmom kvantifikáciou rizika chápeme  úsek analýzy rizika, v ktorom 

sa numericky zhodnotí a popisuje efekt možnej realizácie scenárov 

nebezpečenstva. Ideou kvantifikácie rizika je:  

a) Odhadnúť závažnosť a četnosť strát, ktoré môžu projekt ohroziť. 

b) Prioritizovať rizika podľa ich hodnoty. 

a dať tak pre management rizika podklady.                                                    (16) 
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S požiadavkami na analýzu rizík sa stretávame v praktických situáciách 

s dvoma odlišnými analýzami: 

Ø Absolútna analýza: 

 Analýza rizika skúmaného projektu má slúžiť ku stanoveniu pokiaľ možno 

presnej hodnoty rizika pre rozhodovanie s cieľom, 

 Pre rozhodovanie o peňažných tokoch získať podklady. 

 Pre prevzatie rizika získať podklady. 

 Pre elimináciu nebezpečenstva a rizík získať podklady. 

 Pre prenesenie rizík na tretiu osobu získať podklady. 

Ø Relatívna analýza 

 K porovnávaniu dvoch alebo viacej projektov z hľadiska ich 

portfólia rizík, následne teda k stanoveniu o voľbe projektu. 

 Porovnávanie rizík vnútri projektu.                                      (12) 

V kvantifikácie rizika sa presadí: 

Ø Analytické odhady na základe matematistickoštatistických 

a pravdepodobnostných analýz. 

Ø Na skúsenostiach založené empirické odhady.                             (16) 
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5 RIADENIE RIZÍK 

V rámci celého životného cyklu projektu stavby sa uplatňuje  systematický  

a koordinovaný spôsob práce s rizikom a neistotou a zahrňujúce všetky druhy 

relevantných rizík, čo predstavuje riešenie rizika. Ak chceme aby projekt bol 

úspešný, je nutné riziko analyzovať a ovplyvňovať v predinvestičnej fáze 

projektu stavby. Dve základné ciele sledujú riadenie rizika: 

Prvým z nich je zvýšenie pravdepodobnosti úspechu a minimalizácie 

nebezpečenstva neúspechu projektu stavby, ktoré by mohlo ohroziť finančnú 

stabilitu firmy a viesť až k jej prípadnému bankrotu. 

Druhým je zistenie významných faktorov, ktoré pôsobia na riziko projektu 

stavby, stanovenie veľkosti rizika projektu stavby a nájdenie opatrení na 

zníženie alebo elimináciu rizika projektu stavby.                                               (1) 

Obrázok číslo 10  zobrazuje jednu z možností, ako v procese riadenia rizík 

sa dajú popísať vzťahy medzi jednotlivými prvkami rôznymi modelmi.  

 

Obrázok č.10: Vzťahy pri riadení rizík.                                                        (14) 
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Ciele, ktoré si podnikateľ vytýčil v oblasti strategického riadenia firmy musia 

byť konzistentné s cieľmi v oblasti riadenia rizika.  Najprv musí manažér 

identifikovať riziko, ďalej musí vyhodnotiť riziko, čo obsahuje zistenie 

potenciálnej veľkosti straty, vypátranie pravdepodobnosti výskytu straty a tiež 

usporiadania priorít.                                                                                         (14) 

Na obrázku č.11 vidieť ako môže pôsobiť negatívne ľudský činiteľ na 

riadenie rizika.  

                                                     Nevedomosť 

                             Politika                                                Krátkozrakosť 

  

 

                Nedostatok                                                                         Zdanlivá 

        kompetencií                                                                     neaktuálnosť 

 

              Podceňovanie                                                      Preceňovanie 

                                            Nezodpovednosť 

Obrázok č.11: Negatívny vplyv ľudského činiteľa a riadenie rizík.             (8) 
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Obrázok č. 12 predstavuje kto a ako riadi rizika. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.12: Kontinuum nebezpečenstva a rizika, jeho riadenie a ovládanie.   (16)                                                                   

Pri položení si otázky kto riadi riziká sa rozpoznávajú tieto otázky: 

Ø Riziko riadi osoba, ktorej nebezpečenstvo hrozí. 

Ø Riziko riadi osoba, u ktorej nebezpečenstvo vzniká. 

Ø Ovládanie rizík sa sústreďuje u jednej osoby, ktorá taký stav 

rešpektuje a správa sa s vedomím takej skutočnosti. 

Kontinuum nebezpečenstva a rizík 
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                                  Ovládanie rizika 
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Identifikácia 

nebezpečenstva 

Analýza rizika 

Sledovanie rizika 

Systém 

managementu rizika 

Rozhodovanie o riziku 

Opatrenie proti riziku 

Take Treat Terminate Transfer 
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Ø Riziko riadi osoba, ktorá je spôsobilá riziká ovládať, bez ohľadu 

k jeho dopadu alebo pôvodu. 

Ø Riziko neriadi nikto.                                                                        (16) 

5.1 POSTUP RIADENIA RIZÍK 

Metodik riadenia rizík je vytvorené veľké množstvo a často sú upravené pre 

konkrétnu oblasť použitia. Pre stavebný investičný projekt je vhodné použiť 

management rizík, ktorého hlavnou osou sú etapy: príprava, identifikácia rizík, 

analýza rizík, ovládanie rizík, kontroly rizík a vyhodnotenie. 

Celý postup riadenia rizík nie je pevne zviazaný. Z dôvodu potreby 

identifikácie nových rizík, ovládnutie sekundárne vyvolaných rizík je nutné sa 

k niektorým etapám vrátiť a doplniť ich, prípadne aj úplne prepracovať. Zároveň 

nie je celý proces izolovaný od okolitého prostredia a po celú dobu riadenia rizík 

prebieha komunikácia s vlastníkmi, investormi, projektovým manažérom a 

ďalšími zainteresovanými stranami. Samotný projekt sa práve 

v predinvestičných fázach často mení a behom vypracovania stratégie riadenia 

rizík môže dôjsť k zásadným zmenám, ktoré spôsobia potrebu začať 

s procesom od samotného začiatku. Zároveň s postupným vývojom investície 

v rámci životného cyklu projektu klesá možnosť ovplyvnenia budúceho stavu 

investície prostredníctvom projektovej dokumentácie.                                      (9) 

Pri ovládaní rizika akéhokoľvek projektu je nutné pracovať cieľavedome tak, 

aby sme: 

Ø Identifikovali nebezpečenstvo, ktorá ohrozuje projekt 

Ø Kvalifikovali nebezpečenstvo  

Ø Kvantifikovali riziká                                                                         (11) 

Cieľom riadenia rizika projektu je zistiť: 

Ø Faktory, ktoré sú významné a najviac ovplyvňujúce riziko daného 

projektu, a faktory, ktoré sú menej dôležité a môžeme ich zanedbať. 

Ø Aké veľké je riziko projektu či je riziko prijateľné alebo neprijateľné. 
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Ø Akými opatreniami je možné znížiť riziko projektu na prijateľnú, 

ekonomicky účelnú mieru. 

Určitý systematický postup práce s rizikom a neistotou smerujúci ku 

zvýšeniu kvality prípravy a hodnotenia projektov je základom riadenia rizík. 

Medzi spôsoby riešenia vzniknutého rizika patrí hlavne:  

Ø Ignorovanie rizika a prijatie prípadných dopadov 

Ø Zníženie pravdepodobnosti výskytu rizika 

Ø Zníženie dopadu výskytu rizika 

Ø Poistenie 

Ø Vytvorenie protiopatrenia 

Ø Obísť riziko 

Ø Využiť riziko ako príležitosť 

Ø Odstúpiť od projektu                                                          (13, str. 94) 

Pre stanovenie potenciálnych rizík je potreba mnoho skúseností a samotné 

stanovenie rizík je jednou z najkomplikovanejších častí rizikového 

managementu. 

5.2 POSTUP ROZHODOVANIA O RIZIKU 

V týchto dvoch základných krokoch sa postupuje pri rozhodovaní o riziku 

znázornené i na obrázku č.13: 

a) Rozhodovanie o nebezpečenstve - zaoberá sa segmentmi projektu 

a zdrojov nebezpečenstva, ktorým sú segmenty vystavené. Volí sa: 

 Antihazarding – voľba postupov a riešení, ktoré vylučujú 

možnosť realizácie nebezpečenstva vôbec, alebo 

 Dehazarding – opatrenie smerujúce k obmedzeniu 

nebezpečenstva 

b) Ak sa rozhodne pre dehazarding a nebezpečenstvo sa prijme, sú 

dve ďalšie voľby – vlastné rozhodovanie o riziku: 
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 Antrisking – odstránenie rizík, poprípade ich prenesenie na 

inú osobu 

 Derisking – zníženie hodnoty celkového rizika     

                                                                                    (16, str. 222)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Obrázok č.13: Dva kroky pri rozhodovaniu o riziku.                            (16) 

5.3 MANAGEMENT PODNIKATELSKÝCH RIZÍK 

Kompletný proces zaistenia, kontroly, eliminácie a minimalizácie neistých 

udalostí, ktoré môžu subjekt ovplyvniť je management rizík.  

Okrem analýzy a riadenia rizík zahrňuje: 

Ø Výber protiopatrenia. 

Ø Analýzu nákladov a prínosov. 

Ø Implementáciu protiopatrenia. 

Ø Testovanie protiopatrenia.                                                               (7) 

Je dôležité, aby pri procese riadenia rizík zaisťoval management firmy 

hlavne tieto činnosti: 

Ø Vo vonkajšom i vnútornom prostredí firmy analyzovať, monitorovať 

a merať riziko. 

Ø V oblasti znižovania rizík firmy definovať ciele, určiť najvhodnejšie 

stratégie znižovania rizika. 

Ovládanie 

nebezpečenstv

Ovládanie 

rizika 

Antihazarding Dehazardin Antirisking Derisking
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Ø Do podmienok konkrétnej firmy nasledovne stanoviť 

a implementovať najvhodnejšie metódy znižovania rizík. 

Ø Zhodnotiť uplatnenie rizikovej stratégie firmy v praxi a následne 

zvolenú metódu znižovania rizika aplikovať.                                  (14) 

5.4 HODNOTENIE RIZIKA PROJEKTU A PRIJATIE OPATRENIA 

NA JEHO ZNÍŽENIE 

Na mnohých okolnostiach závisí voľba opatrenia proti riziku – hlavne na 

ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícií, a ďalej na uskutočniteľnosti 

opatrenia, ktoré nemusia byť stále  úmerné kvalite zdrojov a objemu. Mnohé 

riziká sa jednoducho obmedziť alebo dokonca odstrániť bohužiaľ nedajú. 

K nutnosti učiniť nejaké rozhodnutia o voľbe opatrenia proti riziku dospejeme 

rozborom výsledkov analýzy rizika. Je celá rada postupov, z ktorých väčšina sa 

dá priradiť k niektorej zo štyroch stratégií rozhodovania o riziku, pomenovanými 

„Take, Treat, Transfer, Terminate“, tiež označované  zjednodušeným logom 4T  

                                                                                                                  (16) 

5.4.1 TAKE (retencia rizika) 

Prijatie rizika s jeho pozitívnymi i negatívnymi dopadmi znamená retencia. 

Ak sa riziko prejaví, budú sa riešiť jeho dopady a ak sa neprejaví, dôjde 

k úspore nákladov, ktoré by inak bolo nutné vynaložiť na jeho riadenie, takže sa 

vlastne jedná o zaujatí pasívneho prístupu. Je nutné, ale zdôrazniť, že sa 

nejedná o ignorovanie rizika. 

Retencia rizika je bežná hlavne u dvoch typov rizík. Prvý typ sú  riziká 

extrémneho rozmeru s katastrofickými dopadmi, ktoré nie je možné primerane 

ovplyvniť v rámci projektu. Druhý typ sú drobné riziká s vplyvom, kedy sú 

náklady spojené s dopadmi rizika zanedbateľné voči nákladom, ktoré by bolo 

nutné na jeho riadenie vynaložiť.                                                                     (13) 

5.4.2  TREAT 

Ošetrenie rizík má tri základné formy: 
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5.4.2.1 Prevencia 

Eliminovanie alebo zníženie niektorých alebo všetkých jednotlivých rizík 

v portfóliu sa nazýva prevencia. Pretože ide o relatívne spoľahlivý a veľmi 

efektívny prístup, je veľmi častým spôsobom riadenia rizík. Je nutné mať na 

pamäti, že sa jedná o spôsob relatívne nákladný. Rozlišovať môžeme dve 

základné hľadiská prevencie: 

Ø Proaktívna prevencia – ideou je predísť nebezpečenstvu 

zamedzením jeho vzniku. 

Ø Reaktívna prevencia – ideou je byť prichystaný na realizáciu 

nebezpečenstva.                                                                      (13, 16) 

5.4.2.2 Diverzifikácia 

V prípade zlyhania jedného procesu alebo prvkov, sa riziko  rozloží do 

väčšieho množstva procesov a prvkov tak, aby boli znížené prípadné dopady. 

Len nesystematické riziká sú diverzifikovateľné, ktoré sú na ostatných 

projektoch nezávislé a vzťahujú sa len k jednému projektu. Redukcia portfólia 

rizík vyšetrovaného projektu sa dosiahne, keď sa takéto riziko dá čiastočne 

preniesť na iné projekty. O systematické riziká ide, ak je obdobnému riziku 

vystavené niekoľko projektov rovnakej triedy, ktoré sa diverzifikáciou ošetriť 

prakticky nedajú.                                                                                        (13, 16) 

5.4.2.3 Alokácia 

Účelným prideleným rizík projektu osobám, ktoré sa ho zúčastňujú 

rozumieme alokáciou rizík. Rozlišujú sa tieto dve základné prístupy: 

Ø Centralizácia rizík 

Ø Decentralizácia rizík 

Niekedy sa mylne uvádza, že alokácia rizík je prenesením rizika alebo 

deľbou rizík, čo nie je pravda! Je vždy účelné špecifikovať v zmluvách alokáciu 

rizík, uviesť, že ktorá zmluvná strana ponesie hmotné následky možnej 

realizácie nebezpečenstva súvisiacich s projektom.                                       (16)  
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5.4.3 TRANSFER (prenesenie rizika) 

Čiastočné alebo úplné prenesenie rizika na iného účastníka projektu za 

účelom zníženia závažnosti rizika môžeme definovať ako prenesenie rizika. 

Poistenie je najčastejšou formou prenesenia rizika.  

Jedná sa o prenesenie rizika na často oveľa kompetentnejšie inštitúcie, 

ktorá môže byť úspešnejšia v jeho riešení, preto je prenesenie rizika veľmi 

efektívne. Ak by sme riziko riadili sami, náklady by boli vyššie, než aké by sme 

vynaložili pri prenesení rizika. Výhodou prenesenia rizika tiež je, že ho môžeme 

použiť prakticky na akékoľvek riziká, keď jedinou limitáciou je príslušná ponuka 

spoločnosti a účastníkov projektu dané riziko prijať.                                       (13) 

5.4.4 TERMINATE (eliminácia) 

Eliminácia rizika spočíva v prijatí takých krokov, ktoré úplne zamedzí riziku 

a ktoré potom ďalej netreba riadiť. Aj keď sa zdá, že táto stratégia je 

bezriziková, zďaleka tomu tak nemusí byť. Ak hľadáme optimálny spôsob 

naloženia s rizikom, je zrejmé, že v mnohých prípadoch existuje cesta ako 

naložiť s rizikom, bez toho aby sme ho museli eliminovať.                       (13, 16) 

Pri prijatí opatrenia na zníženie rizika sa stretávame i s verziou 

predstavovanou doc. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. v diele riadenie rizík, ktorý 

definuje a pojíma nástroje na zníženie rizika takto:   

Niektoré riziká môžeme presunúť a niektoré riziká zadržať. V určitých 

situáciách je lepšie sa riziku vyhnúť alebo toto riziko redukovať. Podľa 

kombinácie pravdepodobnosti a tvrdosti každého rizika sa riziká triedia do 

štyroch skupín, ktoré sú znázornené v tabuľke nižšie.                                    (14)  

Tabuľka č.5: doporučené metódy pre obecné riešenie problému rizika vo firme.           (14)                                                             

 Vysoká pravdepodobnosť Nízka pravdepodobnosť 

Vysoká tvrdosť Vyhnutie sa riziku, redukcia Poistenie 

Nízka tvrdosť Retencia a redukcia Retencia 

Možnosť retencie nie je reálna, ak je možná tvrdosť straty vysoká. Musíme 

potom využiť inú techniku. Primeranými nástrojmi pre riešenie rizík, ktoré sú 
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charakterizované vysokou pravdepodobnosťou a vysokou tvrdosťou, je ich 

redukcia alebo vyhnutie sa týmto rizikám. 

Pomocou retencie a redukciou sa najlepšie riešia riziká charakterizované 

vysokou pravdepodobnosťou straty a ich nízkou tvrdosťou. Pretože vysoká 

pravdepodobnosť nízkej straty znamená vysoké náklady na transfer, retencia je 

vhodná. A tiež je vhodná, pretože redukuje celkový objem strát, ktorý je treba 

niesť. 

Pomocou poistenia sú najlepšie riešené riziká charakterizované vysokou 

tvrdosťou a nízkou pravdepodobnosťou straty. Ak sa strata skutočne objaví, 

vysoká tvrdosť znamená katastrofálny dopad. Nízke očakávané hodnoty straty 

a nízke náklady transferu znamená nízku pravdepodobnosť naplnenia hrozby.  

Prostredníctvom retencie sú najlepšie riešené riziká, ktoré sú 

charakterizované nízkou pravdepodobnosťou a nízkou tvrdosťou. Objavujú sa 

zriedka a  ich finančný dopad, ak sa objavia je bezvýznamný.                       (14) 

5.5 PLÁNOVANIE KOREKČNÝCH OPATRENÍ 

Na pohotovosti a kvalite reakcie podnikového managementu na aktuálnu 

rizikovú situáciu bude závisieť veľkosť negatívnych dopadov výskytu určitých 

rizikových situácií na projektu. Praxou overený nástroj pre reakciu adekvátnej 

vzniknutej situácií predstavujú plány korekčných opatrení. Plány korekčných 

opatrení sa spracovávajú iba pre zásadné rizikové situácie, ktoré sú spojené 

s významnými vytypovanými faktormi rizika, ktoré nie sú ochraňované určitým 

opatrením. Dodávajú štruktúrovanú dokumentáciu scenárov a postupov, ktoré 

je nutné aplikovať v danej situácii, aby boli minimálne straty alebo boli 

eliminované úplne.                                                                                             (5) 

Príklad plánu korekčných opatrení v závislosti na nepriaznivom vývoji 

dopytu je uvedený v tabuľke č. 6. 
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 Tabuľka č.6: Príklad reakcie na nepriaznivý vývoj dopytu.                                                 (5) 

Stav sveta Príklad reakcie 

Signály trhu indikujú pokles dopytu: 

o približne 5 % vzhľadom 

k predpokladaným predajom 

Zastaviť prijímanie nových 

zamestnancov. 

Znížiť režijné náklady na 95 % plánu. 

Signály trhu indikujú pokles dopytu: 

o viac než 10 % vzhľadom 

k predpokladaným predajom 

Obmedziť náklady na reklamu 

a propagáciu. 

Odložiť menej významné pracovné cesty. 

Signály trhu indikujú pokles dopytu: 

o 15 až 20 % vzhľadom 

k predpokladaným predajom 

Obmedziť náklady na reklamu vo väčšej 

miere.  

Výrazne znížiť počty všetkých 

zamestancov. 

Zmraziť mzdy a platy.  
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6 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

Pre prípadovú štúdiu bol vybraný projekt, ktorý realizovalo mesto Kuřim 

a ide o projekt rekonštrukcie a dostavby krytého bazénu v Kuřimi, čím došlo 

k vytvoreniu moderného multifunkčného zariadenia pre šport a aktívne trávenie  

voľného času. Realizáciou projektu došlo ku zlepšeniu stavu a vybavenosti 

infraštruktúry mesta pre šport a voľný čas. Rekonštrukcia a dostavba bola nutná 

z dôvodu havarijného stavu, v ktorom sa krytý bazén nachádzal a tiež 

nezodpovedal dnešným požiadavkám na takéto zariadenia. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie moderného rekreačného centra 

regionálneho charakteru so širokou ponukou pre aktívne trávenie voľného času 

a odpočinku, ktoré  posilňuje úlohu mesta Kuřim ako ďalšieho významného 

rozvojového centra regiónu Juhovýchod. 

6.1 POPIS ZÁKAZKY 

6.1.1 Identifikačné údaje  

Názov projektu: Wellness Kuřim – rekonštrukcia a dostavba krytého 

bazénu v Kuřime. 

Žiadateľ: Mesto Kuřim 

Oficiálna adresa: Jungmannova 968,  

                              66434 Kuřim 

Obec: Kuřim 

Okres: Brno-venkov 

Kraj: Juhomoravský kraj 

Región: Juhovýchod 

Zhotoviteľ: IMOS Brno, a.s. 

Oficiálna adresa: Olomoucká 174 

                              627 00 Brno 
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6.1.2 Stavba a pozemok 

Objekt sa nachádza na severnom okraji mestskej zástavby Kuřimi 

v susedstve cesty Blanenská v smere Letovice a Svitavi. Na severozápade 

objekt susedí so športovým areálom a s futbalovým štadiónom, na juhozápade 

prechádza objekt krytého bazénu do vonkajšieho kúpaliska, a na východe 

susedí s areálom polikliniky.  

Objekt krytého bazénu sa skladal zo vstupnej haly, haly s veľkým bazénom, 

haly so školským bazénom, objektu spŕch a šatní veľkého bazénu, objektu 

spŕch a šatní malého bazénu, administratívnej časti s kanceláriami, objektu 

reštaurácie a zázemím zamestnancov. Objekty bazénových hál, reštaurácie 

a technologicko-prevádzkových priestorov zasahovali i do 1 PP. Ďalej bola v 1 

PP  umiestnená posilňovňa, pod terasou bol vstavaný bufet a toalety 

s vonkajšími prístupmi.  

Obe hlavné haly s bazénmi sú tvorené železobetónovými stĺpmi 400 x 400, 

respektíve 450 x450 mm, s výmurovkou z tehál CDm 100 na maltu MVC 25 a to 

v hrúbkach 250, 375 a 450 mm. Čelná stena hál bazénov je presklená.  

Pozemky, okrem jednej menšej časti sú vo vlastníctve mesta Kuřim  na 

pozemkoch parcelách číslo 2977/1, 2980/1, 2980/2, 2892/1, 2982/2, 2983/1 

a 2985 v k.ú. Kuřim. Malá časť pozemku parcely číslo 2985 o výmere 8034 m2  

patrí spoločnosti „MEDEX-K“ s.r.o, so sídlom Kuřim, ktorá prehlasuje, že je 

vlastníkom tohto pozemku a súhlasila s realizáciou projektu „Wellness Kuřim – 

rekonštrukcia a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ na časti tohto pozemku. 

 

Obrázok č.14: Umiestnenie objektu v obci Kuřim.                              
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6.1.3 Predmet výstavbového projektu 

Predmetom výstavbového projektu bola rekonštrukcia a dostavba krytého 

bazénu.  

Stávajúce funkcie plaveckého bazénu bola doplnená o časť pre deti 

predškolského veku a hlavne o zábavný bazén s vonkajšími vyplávajúcimi 

časťami, ktoré zahŕňajú rozmanité vodné atrakcie. Z vnútornej i z vonkajšej 

časti rekreačného bazénu je dostupný tobogan o dĺžke 74 m.  

Podstatnou stavebnou a prevádzkovou rekonštrukciou prešlo vnútorné 

usporiadanie objektu. Bola navrhnutá spätná premena stávajúceho 

prevádzkového fitnes v 1.NP na reštauráciu, ktorá bola pôvodne v tomto 

mieste. Fitnes aktivity sú premiestnené do 1.PP, okrem toho sa tu vyskytujú 

regeneračné vodné masáže včetne príslušného zázemia.   

Približne 20 % stávajúceho rozsahu juhovýchodnej časti terasy bola 

odstránená včetne  prístupového schodiska a základových konštrukcií. Na 

tomto mieste je postavená hala rekreačného bazénu, vonkajšia časť 

rekreačného bazénu a zrenovovaná časť terasy – zastrešenie na prevádzku 

vodných masáží a časti fitnes. 

Zahájenie projektu: 01. 03. 2007 

Dátum zahájenia fyzickej realizácie projektu: 01. 08. 2009 

Dátum ukončenia fyzickej realizácie projektu: 30. 11. 2010 

Ukončenie projektu: 30. 03. 2011 

Doba trvania projektu: 16 mesiacov.   
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Obrázok č.15: Interiéru Wellness Kuřim.     

6.1.4 Investor 

Investorom bolo mesto Kuřim nachádzajúci sa 13 km severne od mesta 

Brno. Mesto Kuřim je územnou samosprávnou jednotkou, ktorá vystupuje 

v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov 

vyplývajúce. Poslaním mesta je zaistenie verejnej správy na svojom území. 

Zaisťuje vo svojom obvode sociálny a kultúrny rozvoj, ochranu a tvorbu 

životného prostredia s výnimkou tých činností, ktoré sú zvláštnymi zákonmi 

zverené iným orgánom ako výkon štátnej správy. 

Orgány mesta Kuřim: 

Ø Starosta 

Ø Zástupca primátora mesta 

Ø Rada mesta Kuřim 

Ø Zastupiteľstvo mesta Kuřim 
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Obrázok č.16: Mapa správneho obvodu Kuřim.                               

Mestský úrad Kuřim je od 1.1.2003 úradom obce s rozšírenou pôsobnosťou 

a je povereným obecným úradom pre správny obvod 10 obcí, ktoré môžeme 

vidieť na obrázku č. . 

6.1.4.1 Predpokladané investičné výdavky projektu 

Celková výška investície bola plánovaná na 168 657 356 Kč, ktorá je 

v tabuľke č.7 podrobne rozobraná na jednotlivé činnosti v dvoch rokoch 2009 a 

2010. 
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Tabuľka č.7:  Dotácie na oprávnené výdaje projektu z prostriedkov ROP.  

Názov investície 
Doba 

životnosti 
4. 2009 (Kč) 11. 2010 (Kč) 

Stavebné práce 30 67 258 575 65 369 556 

Technológie úpravy vody 15 0 16 343 951 

Vzduchotechnika 15 0 10 416 773 

Meranie a regulácia  15 0 2 845 806 

Technológia gastro 15 0 2 901 306 

Tobogán 15 1 719 045  1 719 044 

Výdaje na publicitu  5 59 500 23 800 

Celkom   69 037 120 99 620 236 

Investor si na realizáciu projektu zobral úver s konštantnou anuitou 

a splatnosťou 30 rokov a to vo výške 69 431 000 Kč. 

Tabuľka č.8:  Úverové financovanie. 

Názov úveru 
Objem 

úveru (Kč) 
Typ úveru 

Úroková 

sadzba 

(p.a) 

Prijatie 

Splatnosť 

(počet 

rokov) 

Úver– 

Komerčná 

banka 

69 431 000 
Konštantná 

anuita 
4,0 4/2009 30 

Celkom (Kč) 69 431 000     

Investor mohol požadovať dotáciu od ROP vo výške 40 % z celkových 

nákladov, ktoré si rozložil na rok 2009 a 2010, znázornené na obrázku č. 9 a 

ktorú si plánoval nechať preplatiť v niekoľkých žiadostiach platby, znázornené 

grafom na obrázku č. 17.  
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Tabuľka č.9:  Dotácie na oprávnené výdaje projektu z prostriedkov ROP.  

 Celkom  2009 (Kč) 2010 (Kč) 

Prehľad oprávnených výdajov 

projektu 
168 657 356 69 037 120 99 620 236 

Nárok na podporu z ROP  67 462 942 27 614 848 39 848 094 

 

 

            Obrázok č.17 : Predpokladaný harmonogram žiadosti platby. 

6.1.5 Návrh a projekt 

 

Návrh a celkovú projektovú dokumentáciu vytvorila spoločnosť Tipro 

Projekt s.r.o, ktorá pôsobí na českom trhu už od roku 1997.Spoločnosť 

s ručeným obmedzením bola založená v novembri 2004 ako pokračovanie firmy 
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Ing. Vítězslav Titl – TIPRO+.  Zabezpečuje celkovú komplexnú ponuku služieb -  

inžiniersku a konzultačnú činnosť, prerokovanie dokumentácie 

s verejnoprávnymi orgánmi včetne zaistenia územného rozhodnutia, 

stavebného povolenia a kolaudačného súhlasu včetne nadväzujúcich 

potrebných prieskumov, posudkov a štúdií.  

K najvýznamnejším realizovaným projektom patrí Stora Enso Timber Ždírec 

nad Doubravou, Geis CZ Rajhrad, Autocentrum PEMM  - KIA Brno, Obytný 

súbor U nemocnice Břeclav, Obytný súbor Nové Majdalenky Brno 

a vprednedávnom sa k týmto projektom pridal i projekt  Wellness Kuřim.  

6.1.6 Organizácia a financovanie 

Na základe výberového riadenia zo dňa 22.4.2010 sa vybrala firma IMOS 

Brno a.s. s  ponúknutou cenou 141 197 021, 00 Kč a s ktorou bola uzatvorená 

zmluva na celú realizáciu projektu. Firma IMOS a.s. má dlhoročné skúseností 

realizovania investičných projektov datovanú od roku 1997. Spoločnosť 

vykazuje základný kapitál 205 mil. Kč. a je 100 % vlastnená jediným českým 

subjektom, spoločnosti IMOS holding, a.s..   

Predmetom zmluvy o diele bolo, že sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo 

v zadávacích a projektových dokumentoch a to v dohodnutom termíne. 

Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom termíne prevziať dielo a zhotoviteľovi 

riadne a včas uhradiť cenu diela. 

V zmluve o diele boli stanovené i podmienky, že čiastkové faktúry budú 

vystavované do výšky 90 % celkovej ceny diela bez DPH. Zvyšných 10 % ceny 

diela budú vyúčtované konečnou faktúrou po úspešnom predaní a prevzatí 

dokončeného diela a odstránenia chýb. 

Počas realizácie boli vydané tri čiastkové faktúry, ktoré do 30 dní od 

podania žiadosti o platbe, preplatil investor dodávateľovi. .    

Investor si nasledovne podal žiadosť o platbu preplatenia faktúr, ktoré 

uhradil dodávateľovi a to prvú žiadosť podal 30. 04. 2010 o čiastku 

17 749 567,40 Kč, ktorá bola preplatená dňa 28. 05. 2010. Druhá žiadosť bola 

podaná 31. 08. 2010 o čiastku 21 383 217, 91 Kč a bola schválená a preplatená 
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dňa 20.09.2010. Tretia žiadosť bola podaná 28. 02. 2011 o čiastku 18 656 861, 

89 Kč, a bola schválená a preplatená dňa 30. 03. 2011.  

V tabuľke č.10  možno vidieť rozdiel medzi predpokladanými investíciami, 

ktoré boli predstavené v podkapitole číslo 6.1.4.1. a skutočne vynaloženými 

investíciami na realizáciu projektu, ktoré vyšli podstatnejšie nižšie než 

predpokladané.  

Tabuľka č.10:  Skutočne vynaložené výdavky 

Názov investície 
Skutočne vynaložené 

výdavky 

Rozdiel skutočných 

výdavkom 

a predpokladaných 

investíc. 

Stavebné práce 113 355 536, 52 19 272 594,40 

Technológie úpravy vody 13 734 412, 61 2 609 538,39  

Vzduchotechnika 8 753 590,75 1 663 182,25 

Meranie a regulácia  2 391 433,60 454 372,40 

Technológie gastro 2 438 072,27        463 233,73 

Tobogán  2 889 150,42 5 48 938,58 

 

V nasledujúcej tabuľke č. 11 sú znázornené prehľady skutočného 

celkového financovania realizácie projektu investorom a dotáciou z ROP.   

 

 

 

 

 

 

 



 - 65 - 

Tabuľka č.11:  Prehľad financovania. 

Zdroj financovania  Aktuálny stav  Žiadosť  
Zmluva/ 
dodatok  

Preplatené  

Príspevok spoločenstva 52 773 462, 99  61 998 443, 69 61 998 443,69 52 773 462,99  

Finančné prost. zo 
štátneho rozpočtu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné prost. z 
rozpočtu region. Rady 

4 651 415,14 5 464 498,30 5 464 498, 30 4 651 415, 4 

Finančné prostr. z 
rozpočtu RR - RR 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné prostr. z 
rozpočtu RR - SR 

4 651 415,14 5 464 498,30 5 464 498,30 4 651 415,14 

Finančné prostr. z 
rozpočtu RR - KR 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné prostr. z 
rozpočtu RR -ostatný 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné prostr. z 
rozpočtu krajov/kraje 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné prostr. z 
rozpočtu obcí/obce 

86 137 318 05 101 194 414,00 101 194 414,00 86 137 318,05 

Iné národné verejné 
finančné prost.  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Národné verejné finan. 
Prostriedky celkom 

90 788 733,19 106 658 912,31 106 658 912,31 90 788 733,19 

Verejné finančné prostr. 
celkom 

143 562 196, 8 168 657 356,00 168 657 356,00 143 562 19618  

Súkromné financovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkové zdroje 
pripadajúce na spôs. 

výdavky znížené o prímy 

143 562 196,18 168 657 356,00 168 657 356,00 143 562 196,18  

Príjmy pripadajúce na 
oprávnené výdavky 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkové zdroje 
pripadajúce na 

oprávnené výdavky 

143 562 196, 18 168 657 356, 00 168 657 356, 00 143 562 196,18 
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7 ANALÝZA RIZÍK PROJEKTU PRE PRÍPADOVÉ 

RIEŠENIE 

V tejto kapitole sa budú analyzovať riziká na základe ich spracovania 

v teoretickej časti, kde boli rozdelené na tri základné časti. 

7.1 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK 

Pre identifikáciu rizík výstavbového projektu sú dôležité znalosti 

a skúseností hľadania rizík v celom životnom cyklu projektu.  

Projekt je pre identifikáciu rizík rozdelený do nasledujúcich častí: riziko 

projektovej dokumentácie, riziko strategické, riziko výrobné, riziko technické, 

riziko vyššej moci, riziko ekonomické, riziko finančné, riziko legislatívne, riziko 

právne, riziko operačné. 

Tabuľka č.12:  Identifikácia rizík. 

 Druh rizika  Príčina  

a) 
Nedostatky v projektovej 

dokumentácie 

Výber nekvalitnej projektovej firmy, slabo kvalifikovaný 

projekčný tým, málo skúsenosti s realizáciou. 

b) Nekvalitný projektový tým 
Málo skúseností a znalostí s realizáciou projektu, spory 

v týme. 

c) 
Dodatočné zmeny 

požiadaviek investora 

Nekvalitná príprava projektu, nejasné definovanie 

očakávaných potrieb a prínosov projektu, nespokojnosť 

žiadateľa 

d) Nedostatočný dopyt 
Nízky počet obyvateľov, prebytok poskytovaných služieb, 

vysoké ceny za poskytovanie služieb. 

e) 
Nedostatočná koordinácia 

stavebných prác 
Uzatvorenie nekvalitne spracovaných zmlúv o dielo. 

f) 
Výber nekvalitného 

dodávateľa 
Nekvalitné spracovanie zadávacieho riadenia. 

g) 
Nedodržanie termínu 

výstavby 

Živelné pohromy, nekvalitný výber dodávateľa, 

nepredvídateľné poruchy, nekvalifikovaný pracovníci, 

nedostatok materiálu. 
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h) 

Nedodržanie rozpočtu 

a nedodržanie kvality 

výstupu 

Nevhodný výber dodávateľa stavebných prác, živelné 

pohromy, nekvalifikovaný pracovníci. 

i) 
Nedostatok finančných 

prostriedkov pre realizáciu 
Neschválenie bankového úveru. 

j) 

Nedostatok finančných 

prostriedkov 

v prevádzkovej fáze 

Nízky dopyt, nepredvídateľná dlhodobá porucha. 

k) Navýšenie cien vstupov 
Nepredvídané poruchy, živelné pohromy, predĺženie 

výstavby, nekvalitný dodávateľ a pod. 

l) 
Nevyriešené vlastnícke 

vzťahy 
Nedodržanie zmluvy o nájomnom. 

m) 
Kvalita práce, bezpečnosti 

a pod. 
Nízka odborná kvalifikácia, neskúsenosť 

n) 
Nedostupná vhodná 

pracovná sila 

Nízky počet obyvateľ, slabo kvalifikované obyvateľstvo, 

nízka úroveň skúseností. 

o) 
Nedodržanie právnych 

noriem ČR alebo EU 
Neskúsenosť s aplikáciou právnych noriem ČR alebo EU 

p) Živelné pohromy Akákoľvek 

g) 

Nenaplnenie 

dodávateľsko-

odberatelských zmlúv 

Výber nekvalitných dodávateľov, nekvalitné spracovanie 

výberového riadenia, zle spracovaná zmluva o diele. 

7.2 STANOVENIE RIZÍK PROJEKTU 

V tejto podkapitole,  ktorá bola už predstavená v teoretickej časti, sa bude 

aplikovať na identifikovaných rizikách pravdepodobnosť vzniku rizika 

skúmaného projektu a ich intenzitu dopadu rizika na projekt,  tabuľka č. 13. 

Tabuľka č.13: Intenzita dopadu a pravdepodobnosť vzniku rizika. 

 
Druh rizika 

Intenzita 

dopadu 
Pravdepodobnosť 

a) 
Nedostatky v projektovej 

dokumentácie 
Významné Výnimočne možné 
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b) Nekvalitný projektový tým Významné Takmer nemožné 

c) 
Dodatočné zmeny 

požiadaviek investora 
Významné Výnimočne možné 

d) Nedostatočný dopyt Nepoznateľné Takmer nemožné 

e) 
Nedostatočná koordinácia 

stavebných prác 
Významné Bežne možné 

f) 
Výber nekvalitného 

dodávateľa 

Veľmi 

významné 
Výnimočne možné 

g) 
Nedodržanie termínu 

výstavby 
Významné Bežne možné 

h) 

Nedodržanie rozpočtu 

a nedodržanie kvality 

výstupu 

Významné Výnimočne možné 

i) 
Nedostatok finančných 

prostriedkov pre realizáciu 

Veľmi 

významné 
Výnimočne možné 

j) 

Nedostatok finančných 

prostriedkov v prevádzkovej 

fáze 

Drobné Výnimočne možné 

k) Navýšenie cien vstupov Významné Výnimočne možné 

l) 
Nevyriešené vlastnícke 

vzťahy 
Významné Výnimočne možné 

m) 
Kvalita práce, bezpečnosti 

a pod. 
Významné Výnimočne možné 

n) 
Nedostupná vhodná 

pracovná sila 
Nepoznateľné Takmer nemožné 

o) 
Nedodržanie právnych 

noriem ČR alebo EU 
Významné Výnimočne možné 

p) Živelné pohromy Významné Výnimočne možné 

q) 
Nenaplnenie dodávateľsko-

odberatelských zmlúv 
Významné Výnimočne možné 
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7.3 STANOVENIE VÝZNAMNOSTI FAKTOROV  

V tejto podkapitole sa bude aplikovať vzorec R = rp x v, s ktorým bol 

predstavený v teoretickej časti a  pomocou ktorého sa vypočíta významnosť 

faktoru projektu, uvedenú v tabuľke č. 14. Jednotlivé slovným vyjadreniam boli 

pridelené číselné hodnoty, uvedené na strane 39.  

Tabuľka č.14: Významnosť faktoru projektu. 

 
Druh rizika 

Intenzita 

dopadu 
Pravdepodobnosť v x r 

a) 
Nedostatky v projektovej 

dokumentácie 
4 2 4 x 2 = 8 

b) 
Nekvalitný projektový 

tým 
4 1 4 x 1 = 4 

c) 
Dodatočné zmeny 

požiadaviek investora 
4 2 4 x 2 = 8 

d) Nedostatočný dopyt 1 1 1 x 1 = 1 

e) 

Nedostatočná 

koordinácia stavebných 

prác 

4 3 4 x 3 = 12 

f) 
Výber nekvalitného 

dodávateľa 
8 2 8 x 2 = 16 

g) 
Nedodržanie termínu 

výstavby 
4 3 4 x 3 = 12 

h) 

Nedodržanie rozpočtu 

a nedodržanie kvality 

výstupu 

4 2 4 x 2 = 8 

i) 

Nedostatok finančných 

prostriedkov pre 

realizáciu 

8 2 8 x 2 = 16 

j) 

Nedostatok finančných 

prostriedkov 

v prevádzkovej fáze 

2 2 2 x 2 = 4 
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k) Navýšenie cien vstupov 4 2 4 x 2 = 8 

l) 
Nevyriešené vlastnícke 

vzťahy 
4 2 4 x 2 = 8 

m) 
Kvalita práce, 

bezpečnosti a pod. 
4 2 4 x 2 = 8 

n) 
Nedostupná vhodná 

pracovná sila 
1 1 1 x 1 = 1 

o) 
Nedodržanie právnych 

noriem ČR alebo EU 
4 2 4 x 2 = 8 

p) Živelné pohromy 4 2 4 x 2 = 8 

q) 

Nenaplnenie 

dodávateľsko-

odberateľských zmlúv 

4 2 4 x 2 = 8 

7.4 OPATRENIA NA ZNÍŽENIE RIZÍK  

Na rizikách, ktorým boli stanovené významnosti faktorov sa aplikujú 

opatrenia na jeho zníženie, uvedené v tabuľke č. 15. Rozoznávajú sa 4 druhy 

opatrení, ktoré boli predstavené v predchádzajúcej teoretickej časti.  

Tabuľka č.15: Opatrenie na zníženie rizík. 

 
Druh rizika V x R Význam 

Opatrenie na 

zníženie rizík 

a) 
Výber nekvalitného 

dodávateľa 
16 Vážne riziko 

Retencia 

a redukcia 

b) 

Nedostatok finančných 

prostriedkov pre 

realizáciu 

16 Vážne riziko 
Retencia 

a redukcia 

c) 

Nedostatočná 

koordinácia stavebných 

prác 

12 Vážne riziko 
Retencia 

a redukcia 

d) 
Nedodržanie termínu 

výstavby 
12 Vážne riziko 

Retencia 

a redukcia 
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e) 
Nedostatky v projektovej 

dokumentácie 
8 Mierne riziko Retencia 

f) 
Dodatočné zmeny 

požiadaviek investora 
8 Mierne riziko Retencia 

g) 

Nedodržanie rozpočtu 

a nedodržanie kvality 

výstupu 

8 Mierne riziko Retencia 

h) Navýšenie cien vstupov 8 Mierne riziko Retencia 

i) 
Nevyriešené vlastnícke 

vzťahy 
8 Mierne riziko Retencia 

j) 
Kvalita práce, , 

bezpečnosti a pod. 
8 Mierne riziko Retencia 

k) 
Nedodržanie právnych 

noriem ČR alebo EU 
8 Mierne riziko Retencia 

l) Živelné pohromy 8 Mierne riziko Poistenie 

m) 

Nenaplnenie 

dodávateľsko-

odberateľských zmlúv 

8 Mierne riziko Retencia 

n) 
Nekvalitný projektový 

tým 
4 Mierne riziko Retencia 

o) 

Nedostatok finančných 

prostriedkov 

v prevádzkovej fáze 

4 Mierne riziko Retencia 

p) Nedostatočný dopyt 1 Zanedbateľné Retencia 

q) 
Nedostupná vhodná 

pracovná sila 
1 Zanedbateľné Retencia 

 

A) Riziko výberu nekvalitného dodávateľa sa môže znížiť na najnižšiu mieru 

kvalitným spracovaním zadávacieho riadenia, v ktorom bude zvolený 

dodávateľ s osvedčením o plnení najvýznamnejších zákaziek 
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a s dostatočným profesijným,  technickým, ekonomickým a personálnym 

zázemím pre realizáciu predmetu zákazky. 

B)  Riziko nedostatku finančných prostriedkov pre realizáciu sa môže znížiť 

zaistením disponibilných prostriedkov k financovaniu realizácie projektu.  

C) Riziko nedostatočnej koordinácií stavebných prác sa eliminuje uzavretím 

kvalitne spracovaných zmlúv o diele.  

D) Riziko nedodržania termínu výstavby možno eliminovať vypracovaním  

kvalitnej zmluvy o dielo s dodávateľmi, kde budú spísané  sankcie za 

nedodržanie zmluvných podmienok.    

E) Riziko nedostatkov v projektovej dokumentácie sa môže znížiť 

dlhodobou a starostlivou prípravou podkladov a dokumentácie projektu. 

Stavebné povolenie už bolo právoplatne vydané na realizáciu, takže 

možné nedostatky boli odstránené v priebehu stavebného povolenia.  

F)  Riziko dodatočnej zmeny požiadaviek investora je možné znížiť hlavne 

kvalitnou a dlhodobou prípravou projektu a zreteľným definovaním 

predpokladaných potrieb a prínosu projektu.   

G) Riziko nedodržania rozpočtu a nedodržania kvality výstupu majú 

spoločného menovateľa a to nevyhovujúceho vybraného dodávateľa. 

Dobre pripravené zadávacie riadenia na dodávateľské služby eliminuje 

tieto riziká. Ďalej eliminuje tieto riziká i  kvalitne vyhotovená zmluva 

o diele , kde budú podrobnosti týkajúce sa týchto rizík zaznamenané, 

stanovená zodpovednosť a stanovená prípadná zmluvná pokuta.   

H)  Riziko navýšenia cien vstupov sa nemôže úplne vylúčiť hoci bola 

zodpovedne analyzovaná investičná náročnosť projektu v rámci 

prípravných prác a tak bolo minimálnou mierou  znížené 

nebezpečenstvo výskytu tohto rizika.   

I) Riziko nevyriešenia vlastníckych vzťahov znížil žiadateľ pomocou 

kvalitného zmluvného zaistenia nájomného tohto pozemku.  
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J) Riziko kvality práce, bezpečnosti  sa eliminuje správnym spracovaným 

výberového riadenia, na základe ktorého sa vyberie kvalifikovaný 

stavebný dozorca s niekoľkoročnými skúsenostiami. 

K)  Riziko nedodržania právnych noriem ČR alebo EU sa môže eliminovať 

tým, že žiadateľ má znalosti a skúsenosti s realizáciou investičných 

aktivít a má kvalitné zázemie vzhľadom ku svojmu charakteru a má 

s aplikáciou právnych noriem skúsenosti.   

L)  Riziko živelnej pohromy je v danom území veľmi nepravdepodobné, 

nemôže sa však úplne vylúčiť.  

M) Riziko nenaplnenia dodávateľsko – odberateľských zmlúv je možné 

zníženým výberom kvalitných dodávateľov, zodpovednom a starostlivo  

pripravenom výberovom riadení.  

N)  Riziko nekvalitného projektového týmu je vysoko nepravdepodobné, 

pretože realizačný tým má skúsenosti s realizáciou investičných 

projektov . Riziko je možné eliminovať výberom kvalitnej projektovej 

firmy.   

O) Riziko nedostatku finančných prostriedkov v prevádzkovej fáze je 

možné znížiť zodpovedným a starostlivým vypracovaním 

a vyhodnotením nákladov a možných výnosov.  

P) Riziko nedostatočného dopytu je možné znížiť vypracovanou anketou 

medzi obyvateľmi, na základe čoho  sa zistí možný dopyt po službe, 

ktorú bude Wellness Kuřim poskytovať.   

Q) Riziko nedostupnej vhodnej pracovnej sily bolo znížené už tým, že 

mesto Kuřim je veľké mesto, kde je dostatok pracovnej sily a záujem 

o nové miesta.  
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7.5 ZOZNAM RIZÍK PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Ohodnotenie pravdepodobnosti

Opatrenia na zníženie rizík

Intenzita negatívneho dopadu Veľmi významné

Nekvalitné spracovanie zadávacieho riadenia.

Predĺženie výstavby, zvýšenie nákladov, nekvalitne prevedenie 
stavby.

Účinok rizika
Popis rizika

4

Stav rizika 

List rizika

Ohodnotenie rizika

Pravdepodobnosť dopadu Vźnimočne možné

Identifikácia rizika

Druh rizika

a) Výber nekvalitného dodávateľa

Technické riziko 

Príčína vzniku

Dátum identifikácie 
Vlastník rizika
Kedy môže riziko nastať

Súvisiace riziká

Redukcia a retencia 

Výberové riadenie prebiehalo 22.04.2012. Použilo sa výberové riadenie - jednacie 
riadenie bez uverejnenia. 

Riziko výberu nekvalitného dodávateľa sa môže znížiť na najnižšiu mieru kvalitným 
spracovaním zadávacieho riadenia, v ktorom bude zvolený dodávateľ s osvedčením o 
plnení najvýznamnejších zákaziek a s dostatočným profesijným,  technickým, 
ekonomickým a personálnym zázemím pre realizáciu predmetu zákazky.

riziko Vážne

d), h) g)

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

9.12.2012

Žiadateľ
Pri výberovom riadení

Aktívny

2

1

Výsledok hodnotenia

Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
16

8



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

2

1

4

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné

16

8

Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

Súvisiace riziká d), h)

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

Žiadateľ
Kedy môže riziko nastať

Riziko nedostatku finančných prostriedkov pre realizáciu sa môže znížiť zaistením 
disponibilných prostriedkov k financovaniu realizácie projektu. 

Na spolufinancovanie a predfinancovanie má mesto Kuřim zaistené finančné 
prostriedky z bankového úveru. V súlade s harmonogramom realizácie projektu je 
vypracovaný plán financovania projektu. 

Opatrenia na zníženie rizík

Redukcia a retencia 

Dátum identifikácie 9.12.2012

Príčína vzniku

Stav rizika Aktívny

Ohodnotenie rizika

Vlastník rizika

Popis rizika

Neschválenie bankového úveru.

Intenzita negatívneho dopadu

Výsledok hodnotenia riziko Vážne

Veľmi významné

Behom výstavby

List rizika

Identifikácia rizika b)

Druh rizika Finančné riziko

Nedostatok finančných prostriedkov pre realizáciu

Účinok rizika

Zastavenie výstavby



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

riziko Vážne

Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

Plná kompetencia za toto riziko je na pleciach dodávateľov stavebných prác, vybavenia 
a ostatných častí projektu.

Stav rizika Neaktívny

Vlastník rizika Dodábateľ
Kedy môže riziko nastať Počas výstavby

Popis rizika

Uzatvorenie nekvalitne spracovaných zmlúv o dielo.

Účinok rizika

Predĺženie výstavby, nekvalitné prevedenie stavby, navýšenie 
nákladov

Súvisiace riziká c), g)

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

9.12.2012

List rizika

Identifikácia rizika c)

Druh rizika Technické riziko

Nedostatočná koordinácia stavebných prác

Opatrenia na zníženie rizík

Retencia a redukcia

Riziko nedostatočnej koordinácií stavebných prác sa eliminuje uzavretím kvalitne 
spracovaných zmlúv o diele. 

Dátum identifikácie 

Príčína vzniku

16

8

4

Intenzita negatívneho dopadu Významné

Ohodnotenie rizika

Pravdepodobnosť dopadu Bežne možné

2

1

Výsledok hodnotenia



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Retencia a redukcia

1

Výsledok hodnotenia Vážne riziko

Riziko nedodržania termínu výstavby možno eliminovať vypracovaním  kvalitnej zmluve o 
dielo s dodávateľmi, kde budú spísané  sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok.   

Opatrenia na zníženie rizík

2

Pravdepodobnosť dopadu Bežne možné
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významné 
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Dátum identifikácie 9.12.2012

Vlastník rizika Dodávateľ
Kedy môže riziko nastať V deň odozdania stavby

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

g) h), l), 

Popis rizika

Živelné pohromy, nekvalitný výber dodávateľa, nepredvídatelné 
poruchy, nekvalifikovaný pracovníci, nedostatok materiálu. 

Neodozdaná stavba žiadateľovi, odložený deň otvárania Welness 
Kuřim.

Súvisiace riziká

Týmto rizikom môžu vzniknúť problémy vzhľadom k povinostiam príjemcu z 
Regionálneho operačného programu ROP NUTS 2 Juhovýchod. 

List rizika

Identifikácia rizika d)

Druh rizika Technické riziko 

Nedodržanie termínu výstavby



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Riziko nedostatkov v projektovej dokumentácie sa môže znížiť dlhodobou a starostlivou 
prípravou podkladov a dokumentácie projektu. Stavebné povolenie už bolo právoplatne 
vydané na realizáciu, takže možné nedostatky boli odstránené v priebehu stavebného 
povolenia. 

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Opatrenia na zníženie rizík

Projektový manažér 

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Popis rizika

Výber nekvalitnej projektovej firmy, slabo kvalifikovaný projekčný 
tým, málo skúsenosti s realizáciou. 

Zahájenie nového výberového riadenia, prerušenie výstavby.

Projektovú dokumentáciu v tejto realizácie projektu zaisťuje firma Tipro Projekt s.r.o., 
ktorá má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. 

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

Dátum identifikácie 9.12.2012

n)

Kedy môže riziko nastať Počas výstavby
Vlastník rizika

List rizika

Identifikácia rizika e) Nedostatky v projektovej dokumentácie

Druh rizika Technické riziko



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Opatrenia na zníženie rizík

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

d), h) g)

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

Dátum identifikácie 9.12.2012

Kedy môže riziko nastať Behom výstavby
Vlastník rizika Žiadateľ 

Riziko dodatočnej zmeny požiadaviek investora je možné znížiť hlavne kvalitnou a 
dlhodobou prípravou projektu a zreteľným definovaním predpokladaných potrieb a 
prínosu projektu.  

List rizika

Identifikácia rizika f) Dodatočné zmeny požiadaviek investora

Druh rizika Strategické riziko

Popis rizika

Nespokojnosť žiadateľa, nekvalitná príprava projektu, nejasné 
definovanie očakávaných potrieb a prínosov projektu. 

Prepracovanie projektovej dokumentácie.

Investorom tejto realizácie je mesto Kuřim, ktorý má už s realizáciami takého typu 
projektu skúseností. 

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 11

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Vlastník rizika Dodávateľ 
Kedy môže riziko nastať Počas výstavby

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významné 
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

4

List rizika

Identifikácia rizika g) Nedodržanie rozpočtu a nedodržanie kvality výstupu

Druh rizika Výrobné riziko
Rozpočet projektu: Hlavné oprávené výdavky: 143 562 196,18 Kč. Tento rozpočet by 
mal by byť dodržaný, inak môže nastať nedostatok financií. 

Opatrenia na zníženie rizík

Retencia

Riziko nedodržania rozpočtu a nedodržania kvality výstupu majú spoločného 
menovateľa a to nevyhovujúceho vybraného dodávateľa. Dobre pripravené zadávacie 
riadenia na dodávateľské služby eliminuje tieto riziká. Ďalej eliminuje tieto riziká i  
kvalitne vyhotovená zmluva o diele , kde budú podrobnosti týkajúce sa týchto rizík 
zaznamenané, stanovená zodpovednosť a stanovená prípadná zmluvná pokuta.  

a), c), m), 

Popis rizika

Nevhodný vybraný dodávateľ stavebných prác, živelné pohromy, 
nekvalifikovaný pracovníci.

Navýšenie výdajov investora, dôjde k nedostatku financií.

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Dátum identifikácie 9.12.2012

8



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Riziko navýšenia cien vstupov sa nemôže úplne vylúčiť hoci bola zodpovedne 
analyzovaná investičná náročnosť projektu v rámci prípravných prác a tak bolo 
minimálnou mierou  znížené nebezpečenstvo výskytu tohto rizika.   

Opatrenia na zníženie rizík

Dodávateľr 

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Popis rizika

Nepredvídané poruchy, živelné pohromy, predĺženie výstavby, 
nekvalitný dodávateľ a pod. 

Vynaložené vyššie investičné prostriedky zo strany žiadateľa, 
prerušenie až nedokončenie výstavby. 

Predpokladé investičné náklady na realizáciu projektu činili 168 657 356, 00 Kč.

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

Dátum identifikácie 9.12.2012

c)

Kedy môže riziko nastať Počas výstavby
Vlastník rizika

List rizika

Identifikácia rizika h) Navýšenie cien vstupov

Druh rizika Finančné riziko



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Riziko nevyriešenia vlastníckych vzťahov znížil žiadateľ pomocou kvalitného zmluvného 
zaistenia nájomného tohto pozemku. 

Opatrenia na zníženie rizík

Žiadateľ

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Popis rizika

Nedodržanie zmluvy o nájomnom.

Prerušenie prevádzky až zastavenie, stavebné úpravy, demolácia. 

Vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti a pozemkom su vyriešené, kde časť je realizovaná 

na cudzom pozemku, s nájomnou cenou 130 Kč/m2
 za rok. 

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

Dátum identifikácie 9.12.2012

Kedy môže riziko nastať Kedykoľvek
Vlastník rizika

List rizika

Identifikácia rizika i) Nevyriešené vlastnícke vzťahy

Druh rizika



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Mierno riziko

Riziko kvality práce, bezpečnosti  sa eliminuje správnym spracovaným výberového 
riadenia, na základe ktorého sa vyberie kvalifikovaný stavebný dozorca s 
niekoľkoročnými skúsenostiami.

Opatrenia na zníženie rizík

Dodávateľ

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

List rizika

Identifikácia rizika j) Kvalita práce, bezpečnosti a pod.

Druh rizika Technické riziko

Popis rizika

Nízka odborná kvalifikácia a neskúsenosť dozoru.

Nedosiahnutie kvalitných parametrov, zvýšenie nákladov na údržbu 
v prevádzkovej fáze projektu. 

Pre realizáciu bude vývberovým riadením vybraný stavebný dozor, ktorý bude 
zodpovedný za dohľad na dodržaním kvality práce a bezpečnosti.

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika

Dátum identifikácie 9.12.2012

Kedy môže riziko nastať Behom výstavby
Vlastník rizika



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Riziko nedodržania právnych noriem ČR alebo EU sa môže eliminovať tým, že 
žiadateľ má znalosti a skúsenosti s realizáciou investičných aktivít a má kvalitné 
zázemie vzhľadom ku svojmu charakteru a má s aplikáciou právnych noriem 
skúsenosti.  

1

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Retencia

Opatrenia na zníženie rizík

Žiadateľ

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Popis rizika

Neskúsenosť s aplikáciou právnych noriem ČR alebo EU.

Predĺženie výstavby, opakovanie výberového riadenia, 
neodsúhlasenie dotácií. 

Stav rizika Neaktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012

Kedy môže riziko nastať Pri spracovaní dokumentov
Vlastník rizika

List rizika

Identifikácia rizika k) Nedodržanie právnych noriem ČR alebo EU

Druh rizika Riziko legislatívne



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 11

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Poistenie

Popis rizika

Akákoľvek

Predĺženie výstavby, navýšenie cien.  

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012

d), h)

Kedy môže riziko nastať Kedykoľvek

Riziko živelnej pohromy je v danom území veľmi nepravdepodobné, nemôže sa však 
úplne vylúčiť. 

Opatrenia na zníženie rizík

Žiadateľ

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Výnimočná
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Stav rizika Aktívny

Vlastník rizika

List rizika

Identifikácia rizika l) Živelné pohromy

Druh rizika Riziko vyššej moci
Vyčlenenie ďalšich finančných prostriedkov žiadateľa je nevyhnuté pre prípadné 
výskytnutie živelnej pohromy, ktoré budú vynaložené na odstránenie škôd vzniknutých 
jej pričinením. Z tohto dôvodu by musel byť pravdepodobne prehodnotený 
harmonogram stavebných prác. 



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 11

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Retencia

Riziko nenaplnenia dodávateľsko – odberateľských zmlúv je možné znížením výberom 
kvalitných dodávateľov zodpovednom a starostlivo  pripravenom výberovom riadení.  

Opatrenia na zníženie rizík

Dodávateľ

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Popis rizika

Výber nekvalitných dodávateľov, nekvalitné spracovanie 
výberového riadenia, zle spracovaná zmluva o diele.

Predĺženie stavby, zvýšenie nákladov, neodozdanie stavby v 
termíne.

Predmetom zmluvy je, že sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v zadávacích a 
projektových dokumentoch a to v dohodnutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje v 
dohodnutom termíne prevziať dielo a zhotoviteľovi riadne a včas uhradiť cenu diela.

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012

g)

Kedy môže riziko nastať Počas realizácie
Vlastník rizika

List rizika

Identifikácia rizika m) Nenaplnenie dodávateľsko-odberatelských zmlúv

Druh rizika Riziko kreditné



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Popis rizika

Málo skúseností a znalostí s realizáciou projektu, spory v týme.

Nedostatky v projektovej dokumentácie, zahájenie nového 
výberového riadenia na projektanta.  

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012

e)

Kedy môže riziko nastať Pri spracovávaní projektovej dokumentácie 

Riziko nekvalitného projektového týmu je vysoko nepravdepodobné, pretože 
realizačný tým má skúsenosti s realizáciou investičných projektov . Riziko je možné 
eliminovať výberom kvalitnej projektovej firmy.  

Opatrenia na zníženie rizík

Projektový manažér 

2

Pravdepodobnosť dopadu Takmer nemožné
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

8

4

Stav rizika Neaktívny

Vlastník rizika

List rizika

Identifikácia rizika n) Nekvalitný projektový tým

Druh rizika Projektové riziko
Realizačný tým je zložený zo zamestnancov žiadateľa a ďalej z externých firiem, v 

tomto prípade firmy Tipro Projekt s.r.o.



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

8

4

Z ekonomickej analýzy budúcej prevádzky vyplýva, že nebude nutné projekt dotovať a 
náklady na prevádzku bude možné hradiť z prevádzkových príjmov. 

Riziko nedostatku finančných prostriedkov v prevádzkovej fáze je možné znížiť 
zodpovedným a starostlivým vypracovaním a vyhodnotením nákladov a možných 
výnosov. 

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Mierne riziko

Opatrenia na zníženie rizík

2

Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Drobné
Ohodnotenie intenzity negatívneho 

dopadu

Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012

Kedy môže riziko nastať Behom prevádzky
Vlastník rizika

Popis rizika

Nízky dopyt, nepredvídateľná dlhodobá porucha.

Zavretie prevádzky až bankrot.

Žiadateľr

List rizika

Identifikácia rizika o)
Nedostatok finančných prostriedkov v prevádzkovej 

fáze

Druh rizika Finančné riziko



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

8

4

Občania mesta Kuřim považujú stav bazéna za nevyhovujúci, čo vyplýva na základe 
výsledkoch ankety. Ďalej z ankety vyplýva, že občania mesta považujú realizáciu 
projektu Wellness Kuřim ako jeden z najdôležitejších projektov. Vzhľadom k týmto 
skutočnostiam sa môže predpokladať, že medzi občanmi bude dopyt po službách 
ponúkaných co Wellness Kuřim veľmi vysoká.

Riziko nedostatočného dopytu je možné znížiť vypracovanou anketou medzi 
obyvateľmi, na základe čoho  sa zistí možný dopyt po službe, ktorú bude Wellness 
Kuřim poskytovať.  

Retenicia

1

Výsledok hodnotenia Zanedbateľné riziko

Opatrenia na zníženie rizík

2

Pravdepodobnosť dopadu Takmer nemožná
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Nepoznateľná
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

Stav rizika Aktívny

Príčína vzniku

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012

Kedy môže riziko nastať Po realizácie
Vlastník rizika

Popis rizika

Nízky počet obyvateľov, prebytok poskytovaných služieb, vysoké 
ceny za poskytovanie služieb. 

Nízke až žiadne výnosy - bankrot.

Žiadateľ 

List rizika

Identifikácia rizika p) Nedostatočný dopyt

Druh rizika Tržné riziko



5 4 3 2 1

80 64 48 32 16

40 32 27 16 8

20 16 12 8 4

10 8 6 4 2

5 4 3 2 1

8

4

Žiadateľ pri prevádzke stávajúceho krytého bazénu disponuje stabilným profesijným 
zázemím. V rámci projektu budú vytvorené nové pracovné miesta, ktoré budú ibsadené 
na základe výberových riadení. 

Riziko nedostupnej vhodnej pracovnej sily bolo znížené už tým, že mesto Kuřim je 
veľké mesto, kde je dostatok pracovnej sily a záujem o nové miesta. 

Retencia

1

Výsledok hodnotenia Zanedbateľné riziko

Opatrenia na zníženie rizík

2

Pravdepodobnosť dopadu Takmer nemožná
Ohodnotenie rizika

Intenzita negatívneho dopadu Nepoznateľná
Ohodnotenie intenzity 

negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti

16

Stav rizika Neaktívny

Príčina rizika

Účinok rizika

Súvisiace riziká

Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012

Kedy môže riziko nastať Po realizácií
Vlastník rizika

Popis rizika

Nízky počet obyvateľ, slabo kvalifikované obyvateľstvo, nízka 
úroveň skúseností.

Neposkytovanie služieb - zavretie Wellness Kuřim.

Žiadateľ

List rizika

Identifikácia rizika q) Nedostupná vhodná pracovná sila

Druh rizika Operačné riziko
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8 ZÁVER 

Pri spracovaní diplomovej práce sa zistilo akou dôležitou časťou je 

analyzovanie a riadenie rizík výstavbového projektu, na základe čoho vie 

investor predpokladať možné dopady nesprávneho rozhodnutia, čím môže 

ušetriť navýšenie nákladov a nedostať sa do bankrotu.    

V teoretickej časti boli definované základné princípy analýzy a riadenia rizík 

výstavbového projektu, kde z možností postupu riešení tejto problematiky bola 

vybraná varianta skladajúca sa z identifikácie rizika, stanovenie 

rizika, stanovenie významnosti faktoru rizika a hodnotenie rizika.    

V praktickej časti diplomovej práce bola spracovaná analýza rizík na 

projekte rekonštruovaného krytého bazénu Wellness Kuřim firmy IMOS Brno, 

a.s. Cieľom projektu bolo vytvorenie moderného rekreačného centra 

regionálneho charakteru so širokou ponukou pre aktívne trávenie voľného času 

a odpočinku, ktoré  posilňuje úlohu mesta Kuřim ako ďalšieho významného 

rozvojového centra regiónu Juhovýchod. Pri spracovaní analýzy rizík boli 

predstavené dôležité informácie o projekte. Prvým výstupom je identifikácia rizík 

a príčiny ich vzniku. Druhým výstupom je stanovenie rizika, kde bola 

analyzovaná intenzita dopadu a pravdepodobnosť vzniku daného rizika. Tretím 

výstupom je stanovenie významnosti faktoru rizika, kde bol aplikovaný vzorec 

na základe, ktorého sa významnosť určila. Konečným výstupom analýzy rizík je 

Zoznam rizík projektu, kde je každé riziko analyzované na Liste rizika. List riziko 

obsahuje charakteristiku rizík, popis rizika, výsledky jeho analýzy a návrh 

opatrenie na jeho zníženie. 
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