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Abstrakt	
Obsahem	diplomové	práce	je	analýza	rizik	investičních	stavebních	projektů.	Teore‐
tická	část	je	zaměřena	na	definování	pojmu	rizika,	druhy	rizik	a	metody	řízení	ri‐
zik.	Dále	jsou	zde	podrobně	popsány	jednotlivé	analýzy	rizik	v	investičních	projek‐
tech.	V	praktické	části	je	vyhodnocení	ekonomické	efektivnosti	včetně	hodnocení	
rizik	developerského	projektu	společnosti	Prologis.		
		
Klíčová	slova	
riziko,	identifikace	rizik,	řízení	rizik,	analýza	rizik,	posouzení	rizik		
		
		
		
Abstract	
The	thesis	contains	risk	analysis	of	the	investment	construction	projects.	The	theo‐
retical	part	is	focused	on	risk	definition,	types	of	risks	and	risk	management	meth‐
ods.	Further	there	is	various	risk	analysis	in	investment	projects	described.	In	the	
practical	part	is	the	evaluation	of	economic	efficiency	including	the	risk	assess‐
ment	in	development	project	of	the	company	Prologis.		
		
Keywords	
risk,	risk	identification,	risk	managament,	risk	analysis,	risk	assessment		
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1 Úvod		

V	dnešní	době	ovlivněné	hospodářskou	krizí,	která	zasáhla	do	oblasti	staveb‐

nictví,	 a	 zesilující	 konkurencí	 je	důležité	 shrnout	 a	 analyzovat	 rizika	 investičních	

záměrů.	 Při	 stále	 rychlejších	 změnách	 v	okolním	 prostředí	 je	 třeba	 umět	 pružně	

reagovat,	 identifikovat	 již	 v	přípravě	 projektu	 nejistoty,	 a	 rizika	 vyvolaná	 těmito	

nejistotami	aktivně	řídit.		

Před	 zahájením	projektu	 je	 třeba	 zpracovat	 rozpočet	 a	 efektivnost	 projektu,	

podle	níž	se	rozhoduje	o	schválení.	Dle	zkušeností	projektového	managamentu	je	

třeba	odborně	odhadnout	pravděpodobnosti	 rizik	a	události,	které	mohou	nastat	

v	případě,	že	riziko	nebude	odstraněno	nebo	nebude	ošetřeno.	

Význam	jednotlivých	fází	životního	cyklu	projektu	spočívá	v	tom,	že	umožňuje	

lepší	kontrolu	nad	průběhem	projektu	a	po	skončení	fáze	je	možné	další	pokračo‐

vání	projektu	přehodnotit.	

Cílem	diplomové	práce	zanalyzovat	rizika	konkrétního	projektu	a	z	výsledků	

provedené	analýzy	vyvodit	logické	závěry.	Diplomová	práce	je	rozdělena	na	teore‐

tickou	a	praktickou	část.	

Teoretická	část	se	zaměřuje	na	pojem	rizika,	 jeho	druhy	a	řízení	rizika.	Určit	

míru	rizika,	rozsah	a	opatření	vedoucí	k	minimalizaci	škod	se	zabývá	analýza	rizik,	

na	kterou	je	diplomová	práce	zaměřena.	Hlavní	principy,	které	považuje	teoretická	

část	za	důležité	jsou:	

 riziku	se	není	možné	vyhnout	

 větší	riziko	znamená	zároveň	větší	zisk	i	ztrátu	

 přesná	definice	cíle	projektu	snižuje	riziko	

 čím	dříve	je	riziko	identifikováno,	tím	má	vyšší	šanci	na	úspěšné	vyřešení	

 rizika	je	třeba	řídit	efektivně.	

	V	praktické	části	 je	popsán	konkrétní	developerský	projekt	 společnosti	Pro‐

logis	a	je	provedena	analýza	jednotlivých	rizik	v	předinvestiční	fázi	až	po	realizaci	
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stavby.	Analýza	rizik	v	investiční	návratnosti	je	provedena	analýzou	ETA	–	analýza	

stromu	událostí.	Pro	projektové	riziko	je	použita	analýza	multikriteriálního	rozho‐

dování.	 Na	 základě	 srovnání	 rizik	 dle	 priorit	 lze	 konstatovat	míru	 pravděpodob‐

nosti	výskytu	a	dopadů	na	projekt.	

Projektem	pro	hodnocení	rizik	je	výstavba	logistické	haly	DC	5	v	lokalitě	Říča‐

ny,	která	se	nachází	v	těsné	blízkosti	za	Prahou	u	dálnice	D1.	Podnikatelským	cílem	

je	výnos	z	hlediska	pronájmu	prostorů	haly	pro	společnosti	zabývající	se	dovozem	

a	 skladováním	 zboží.	 Prologis	 má	 svoje	 univerzální	 specifika	 pro	 výstavbu	 hal	

v	rámci	Evropy	a	zaujímá	první	místa	úspěšnosti	na	světovém	žebříčku	v	Real	Esta‐

te	Industry.		
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2 Pojem	riziko	a	druhy	rizik	

2.1 Riziko	

Pro	 riziko	 není	 jasně	 stanovená	 definice,	 lze	 ale	 vycházet	 z	chápání	 rizika	 jako	

možnosti,	že	s	určitou	pravděpodobností	dojde	k	události,	která	se	liší	od	předpo‐

kládaného	 vývoje	 a	 souvisí	 s	 průběhem	 nejednoznačných	 procesů	 a	 neurčitostí	

výsledků.	Obecně	se	může	riziko	definovat	jako	nebezpečí	vzniku	škody,	poškoze‐

ní,	ztráty	či	zničení,	případně	nezdaru	při	podnikání.	

Riziko	je	často	spjato	s	finanční	ztrátou,	v	rámci	 investic	se	např.	hodnota	in‐

vestičního	 projektu	může	 odchýlit	 od	 předpokládané	 hodnoty	 v	důsledku	 změny	

úrokových	sazeb.	Vzniká	kombinace	dvou	faktorů	–	odchylky	finančních	proměn‐

ných,	ovlivňující	míru	rizika,	a	dále	celková	angažovanost	k	těmto	zdrojům	rizika.	

V	rámci	celkového	zhodnocení	rizika	je	nutné:	

1. monitorovat	a	měřit	riziko	

2. analyzovat	riziko	

3. vybrat	nejvhodnější	strategii	snižování	rizika	

4. určit	metodu	snižování	rizik	a	používat	ji	v	konkrétních	podmínkách	firmy	

5. vyhodnotit	rizikovou	strategii	firmy	v	praxi.	
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2.2 Druhy	rizika	

Dělení	rizik	záleží	na	úhlu	pohledu.	Z	hlediska	podniku,	kde	chceme	navýšit	hodno‐

ty	podnikatelského	zisku,	dělíme	na	riziko	podnikatelské	(spekulativní)	a	na	čis‐

té	riziko,	které	znamená	pouze	ztrátu	a	škodu	na	majetku.	Podnikatelské	riziko	se	

hodnotí	buď	z	pozitivní	stránky,	tzn.	naděje	vyššího	zisku	či	vyššího	úspěchu,	nebo	

z	negativní	stránky	 jako	nebezpečí	horších	hospodářských	výsledků.	Přístup	pod‐

nikatele	k	riziku	lze	rozdělit	na	averzi,	neutrální	postoj	nebo	sklon	k	riziku.	Podni‐

katel,	který	má	sklon	k	averzi,	se	snaží	vyhýbat	projektům,	které	neslibují	pozitivní	

výsledky.	 Naopak	 podnikatel	 se	 sklonem	 k	riziku	 takové	 projekty	 vyhledává	

s	vidinou	vyššího	zisku	a	vyšším	nebezpečím.	Takový	projekt	je	pro	něho	výzvou.	

Osoba	 s	neutrálním	 postojem	 k	riziku	 je	 v	rovnováze	 mezi	 těmito	 dvěma	

přístupy.	[1]	

Jak	se	investor	staví	k	riziku,	je	ovlivněno:	

 “jeho	osobním	přístupem	k	řešení	 rizikových	situací	v	průběhu	dosavadního	

života	

 jeho	zkušenostmi	z	předcházejících	rizikových	rozhodnutí	

 systémem	řízení	firmy	a	vnitřním	prostředím	firmy,	které	v	rizikových	situa‐

cích	svazují	podnikatele	podstatně	vice	než	majitele	privátní	firmy.”	[1]	

V	rámci	trhu	a	ekonomického	vývoje	představuje	riziko	systematické,	kte‐

ré	postihuje	všechny	subjekty,	a	riziko	nesystematické,	které	ohrožuje	konkrétní	

podniky	 a	 projekty.	 Silné	 a	 slabé	 stránky	 projektu	 shromažďuje	 SWOT	 analýza,	

která	napomáhá	přiblížit	 úspěch,	 ale	 také	hrozby.	Může	 se	 jednat	o	nekvalifikaci	

zaměstnanců,	technické	problémy,	okolní	prostředí,	nedostatečné	finance	apod.	

Dalším	hlediskem	je,	zda	riziko	můžeme	ovlivnit	a	snižovat	jeho	dopady.	To‐

to	souvisí	s	možností	firmy,	jak	lze	eliminovat	a	působit	na	příčinu	jeho	vzniku,	tzn.	

zlepšit	kvalifikaci	zaměstnanců,	kvalitu	a	množství	strojů,	výzkum	apod.	U	neovliv‐

nitelného	rizika	nemáme	možnost	působit	na	jeho	příčiny	(např.	přírodní	katastro‐

fy,	měna	apod.),	ale	lze	přijmout	opatření	na	snížení	jeho	následků.		
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Rizika	dle	věcné	náplně	jsou	následující:	

 projektové	riziko,	které	souvisí	 s	výběrem	nevhodného	projektanta	a	 špatné	

komunikace	mezi	investorem	a	projektantem	

 riziko	realizace	projektu	týkající	se	nedodržení	harmonogramu	

 technicko	‐	technologické	riziko	spojené	s	výrobou,	novými	prvky	a	technolo‐

giemi	

 výrobní	riziko	způsobené	havárií,	úrazem,	nedostatkem	materiálu,	surovin	

 tržní	riziko	způsobené	odbytem	a	cenami	na	trhu	

 finanční	riziko	spojené	s	používáním	různých	druhá	podnikového	kapitálu	

 legislativní	 riziko	 –	 vyvolané	 změnami	 daňových	 zákonů,	 ochraně	domácího	

trhu,	investiční	politiky	

 politické	riziko	–	nestabilita	regionu	nebo	odvětví	vlivem	stávek,	války	apod.	

 environmentální	riziko	–	navýšení	nákladů	na	odstranění	škod	na	životní	pro‐

středí	

 riziko	lidských	zdrojů	–	nejvýznamnější	v	oblasti	managementu	

 informační	riziko	–	spojené	s	informačním	systémem	a	s	možnou	ztrátou	dat	

 zásahy	vyšší	moci	–	havárie,	přírodní	katastrofy,	teroristické	útoky.	[2]	

	

Pro	investora	představují	největší	rizika:	

 politická	–	 riziko	 regionu	 (např.	EU),	 státu,	 spojené	 se	 změnou	politických	a	

ekonomických	poměrů	

 tržní	–	riziko	vývoje	adekvátního	trhu	

 riziko	odvětví,	oboru	–	konkurenceschopnost	v	daném	oboru	

 kreditní	riziko	–	zhoršení	finanční	situace,	bankrot	
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 kurzové	riziko	–	změny	kurzů	měn	

 riziko	likvidity	–	obtížná	zpeněžitelnost	aktiva	

 riziko	obchodního	partnera	[1]	

Dalším	 rizikem	 pro	 investora	 jako	 zadavatele	 stavby	 vyplývá	 riziko	 ze	

smlouvy	v	nedostatečném	definování	podmínek	a	smluvních	pokut.		
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2.3 Smluvní	riziko	

V	průběhu	jednání	o	smlouvě	je	riziko	spjato	s	výkladem	smluvních	podmínek,	kde	

je	 nutné	 upřesnit	 a	 definovat	 jednotlivé	 body,	 předložit	 komentáře	 ke	 smlouvě,	

neboť	po	uzavření	 smlouva	 a	po	dobu	 realizace	 díla	 až	do	 jejího	 předání	můžou	

dodavatele	postihnout	nečekané	výdaje,	nejasnosti,	pokuty,	případné	soudní	spory	

apod.	Stavební	zakázka	se	sjedná	na	základě	smlouvy	o	dílo,	která	podléhá	Občan‐

skému	zákoníku	(89/2012	Sb.).	

		

Definována	rizika	pro	investora:	

 riziko	plynoucí	z	nejasných	podkladů	

 riziko	odporujících	si	smluvních	podkladů	

 riziko	v	souvislosti	s	projektovou	dokumentací	

	

Riziko	plynoucí	z	nejasných	podkladů	je	rizikem	pro	obě	smluvní	strany,	hlav‐

ně	v	případě	kdy	se	jedná	o	smlouvu	na	pevnou	cenu.	Záleží	na	přesné	interpretaci	

textových	a	popisných	částí	dokumentace	a	výkladů	jednotlivých	položek.		

	

Riziko	odporujících	si	smluvních	podkladů	může	vzniknout	v	případě	rozdíl‐

ných	podkladů	vycházejících	ze	smlouvy	a	projektové	dokumentace,	zejména	po‐

kud	byla	prováděná	externí	firmou.		

	

Riziko	v	souvislosti	s	projektovou	dokumentací	vyplývá	z	nedorozumění	roz‐

sahu	a	obsahu	dokumentace.	Možné	rozložení	rizika	na	obě	smluvní	strany	je	dáno	

typem	uzavřené	smlouvy.	[9]	

	

U	smlouvy	na	dodávku	stavebních	prací	se	jedná	především	o	tato	nebezpečí:	

 „spory	během	realizace	o	výkladu	ustanovení	dohodnuté	smlouvy,	

 nedodržení	zamýšlené	lhůty	dokončení	díla,	
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 nedostatečná	jakost	díla,	

 soudní	či	rozhodčí	spory	po	dokončení	díla,	

 na	část	díla	smlouva	nebyla	vůbec	uzavřena.“	[1]	

Pojištění	stavební	zakázky	sníží	dopad	na	ztrátu	financí	při	negativních	a	ne‐

čekaných	událostech.	Ke	smlouvě	o	díle	 se	nejčastěji	uzavírá	pojištění	majetku	či	

pojištění	odpovědnosti	za	škody.	

Finanční	pozastávka	ve	formě	10	%	z	ceny	díla	představuje	pro	investora	jiš‐

tění	dokončení	 závazku.	Tato	 částka	bude	proplacena	po	odstranění	 vad	a	nedo‐

statků.	[1]	
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2.4 Projektové	riziko	

U	stavebních	prací	se	může	vyskytnout	riziko	ze	špatného	řízení	projektu.	Nejčas‐

tějšími	zdroji	rizika	jsou:	

 cíle	zadavatele	projektu	

 chybné	zadání	

 chybné	pochopení	zadání	zhotovitelem	

 nedostatečná	komunikace	

 omezené	finanční	zdroje	

 nedostatek	času	

 neexistence	metrik	pro	hodnocení	jakosti	plnění	projektu.	[1]	

	

Hodnocení	a	řízení	rizika	projektu	musejí	být	prováděny	opakovaně,	zejména	

u	významných	projektů	nepřetržitě:	

1. rozpoznání	rizika	

2. vyhodnocení	rizika	

3. vytvoření	rizikových	plánů	

4. sledování	a	řízení	rizika	

	

Projektové	riziko	lze	rozpoznat	kontrolou	seznamu	úkolů	a	časového	plánu,	a	také	

diskuzí	a	rozhovory	s	odborníky.	Sledování	a	řízení	rizika	znamená,	že	je	sledován	

seznam	daných	položek,	zda	se	neobjevují	aktivační	procedury.	V	takovém	případě	

se	použijí	rezervní	plány	a	znovu	se	riziko	vyhodnocuje.	
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2.5 Informační	riziko	

Nedostatek	 informací	 způsobuje	 riziko.	 Aby	 bylo	 možné	 ho	 snížit	 je	 	 důležité	

shromažďovat	 informace	 jak	 o	 budoucích	 klientech,	 tak	 o	 zhotovitelích	 stavby.	

Jedná	se	zejména	o	základní	informace	firmy,	vlastnictví	a	management,	majetkové	

propojení	 společnosti,	 finanční	 situace,	 okolí	 a	 background,	 hodnotící	 informace	

(certifikáty,	umístění	v	žebříčcích),	valné	hromady,	výroční	zprávy	apod.			

Jedná	 se	 o	 tzv.	 CI	 (competitive	 intelligence),	 zpracování	 informací	 za	 účelem	

získání	konkurenční	výhody.	CI	se	používá	ve	třech	oblastech:		

 v	obchodním	styku	

 při	mapování	podnikatelských	příležitostí	

 pro	ochranu	podnikových	aktiv.	

CI	se	zaměřuje	především	na	externí	 informační	zdroje	a	slouží	pro	 jednorá‐

zová	strategická	rozhodnutí.	Klade	důraz	na	identifikaci	a	účelné	vynakládání	eko‐

nomických	zdrojů.	[1,	4]	

	

	



Metody	řízení	rizika	 23	

3 Metody	řízení	rizika	

S	riziky	je	v	podnikání	třeba	počítat.	Předpoklad	všech	možných	rizik	a	jejich	ana‐

lýza	je	prvním	krokem	k	úspěšnému	výsledku.	Způsob,	jak	zvládnout	rizika,	záleží	

na	charakteristice	rizika	samotného	a	daného	projektu	či	investice.	Měl	by	se	vybí‐

rat	na	základě	výstupu	z	hodnocení	rizik,	nízkých	nákladů	a	očekávaných	přínosů.	

Metody	řízení	rizika	jsou	následující:	

 ofenzivní	řízení	investora	

 retence	rizika	

 redukce	rizika	

 přesun	rizika	na	jiné	podnikatelské	subjekty	(transfer)	

 diverzifikace	

 pružnost	investorské	společnosti	

 sdílení	rizika	

 pojištění	

 získávání	dodatečných	informací	

 vytváření	rezerv	

 prognózování	

Na	samostatné	odstranění	rizika	jsou	důležitým	kritériem	zmiňované	náklady.	

Teoretický	průběh	závislosti	nákladů	a	rizika	jsou	znázorněny	na	obr.	1,	podle	kte‐

rého	existuje	optimální	stav	výše	nákladů	na	odstranění	škod.	„Do	opatření	na	sní‐

žení	či	odstranění	rizika	je	vhodné	investovat	pouze	tolik,	aby	náklady	byly	úměrné	

potenciální	výši	hrozící	škody.“	[1]	
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Obr.	1 Vzájemný	vztah	nákladů	na	odstranění	rizika	a	potencionálních	škod	
Zdroj:	Řízení	rizik	ve	firmách	a	jiných	organizacích,	2013.	

Z	grafu	lze	konstatovat,	že	odstranění	rizika	nelze	bez	nulových	nákladů	a	také,	že	i	

při	maximálním	odstranění	rizika	může	vyžadovat	až	nekonečně	velké	náklady.		

	

Strategické	 řízení	 nákladů	 a	 procesní	 řízení	 nákladů	 pro	 jednotlivé	 projekty	

musí	být	sledováno	a	řízeno	cost	managementem,	který	zahrnuje	veškerou	ceno‐

vou	 problematiku.	 V	rámci	 realizace	 investičních	 stavebních	 projektů	 kalkuluje	

s	metodou	 ABC/M,	 což	 je	 souhrnné	 označení	 pro	 procesní	 řízení	 nákladů	 –	 ABC	

(kalkulace	podle	aktivit)	a	ABM	(řízení	podle	aktivit).	Plánuje	se	dle	stanoveného	

harmonogramu	 veškerých	 aktivit	 a	 vyhodnocuje	 ekonomická	 efektivnost	 pro‐

jektu.	[1,	3]	
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Obr.	2 Model	procesu	řízení	rizik	
Zdroj:	Časopis	Unes,	2008.	

	

3.1 Ofenzivní	řízení	investora	

Vedení	 firmy	 investora	 s	ofenzivní	 strategií	 je	 jedním	 ze	 způsobů	 obrany	 proti	

podnikatelskému	 riziku.	 Ofenzivní	 strategie	 se	 vyznačuje	 předem	 promyšleným	

jednáním	před	hrozbou	nutnosti	reagovat	na	existující	hrozbu	a	příležitosti	okolí.	

Vyplývá	z	rozvoje	silných	stránek	firmy	a	udržením	své	strategické	pozice	a	mimo‐

řádně	rychlou	reakcí	na	změny	vnitřního	prostředí.	Charakterizuje	se	marketingo‐

vým	zaměřením	na	zákazníka,	organizací	firmy	má	jednoduchou	strukturu	a	vzdě‐

láváním	a	kvalifikováním	zaměstnanců.	[1,	3,	4]	

	

3.2 Retence	rizika	

Retence	 rizika	 je	 nejběžnější	metodou	 řešení	 rizik.	 Firma	 je	 vystavena	neomeze‐

nému	počtu	rizik	‐	 je‐li	riziko	rozpoznáno	a	neuplatňují	se	nástroje	proti	 jeho	eli‐

minace,	jedná	se	o	vědomou	retenci.	Nevědomá	retence	naopak	znamená,	že	riziko	

nebylo	rozpoznáno.	Tím	dochází	ke	ztrátě,	aniž	by	si	firma	uvědomila,	že	tak	činí.	
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Schopnost	investora	nést	ztrátu	nebo	velikost	rezerv	je	kritériem	při	rozhodování,	

která	rizika	mají	být	zadržena,	redukována	nebo	kterým	je	lepší	se	vyhnout.	[1,	3]	

3.3 Redukce	rizika	

Při	výběru	metody	redukce	rizika	se	často	používá	metoda	operační	analýzy,	která	

snižuje	příčiny	vzniku	rizika	a	redukuje	případné	důsledky.	Předností	této	metody	

je	jasné	a	logické	vyjádření	ekonomických	vztahů	v	konkrétním	prostředí.	Musí	být	

vybraná	opatření,	která	jsou:	

 „účinná	–	snižují	riziko	na	akceptovatelnou	úroveň;	

 přijatelná	–	z	hledisek	daných	právním	řádem,	regulačními	opatřeními,	etikou,	

ekologií	apod.;	

 efektivní	–	s	přiměřenými	náklady;	

 včasná	–	než	dojde	k	naplnění	hrozby.“	[1]	

3.4 Přesun	rizika	na	jiné	podnikatelské	subjekty	(transfer)	

Přesun	rizika	je	výhodnou	formou	pro	investora,	jak	se	vyhnout	riziku	a	patří	mezi	

tzv.	defenzivní	řízení.	

Mezi	nejčastější	způsoby	přesunu	rizika	patří:	

 „uzavírání	dlouhodobých	kupních	smluv	na	dodávky	surovin	a	komponent	za	

předem	stanovené	pevné	ceny	(eliminace	cenových	rizik)	

 uzavírání	komisionářských	smluv,	zajišťujících	prodej	výrobků	v	cizí	obchodní	

síti	

 uzavírání	 obchodních	 smluv,	 podmiňující	 odběr	minimálního	množství	 pro‐

duktů	

 uzavírání	 obchodních	 smluv,	 zajišťující	 odběrateli	 dodávku	 výrobních	 kom‐

ponent	určené	kvality	v	předem	určený	čas	

 přesun	problému	technické	inovace	výroby	na	spolupracující	firmu	
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 termínované	obchody	(například	hedging1)	

 leasing	

 odkup	pohledávek	–	faktoring2,	forfaiting3	

 akreditiv,	inkaso,	bankovní	záruka	atd.”	[1]	

3.5 Diverzifikace	

V	investování	se	nejčastěji	používá	metoda	diverzifikace,	při	které	se	ukládají	pro‐

středky	na	peněžní	účty,	do	pojištění,	cenných	papírů,	komodit	a	ostatních	 inves‐

tičních	nástrojů,	např.	opcí,	finančních	rozdílových	smluv.	

„Cílem	diverzifikace	je	rozprostření	podnikových	a	podnikatelských	aktivit	ta‐

kovým	 způsobem,	 aby	 rizikové	 faktory	 ovlivnily	 jen	 jednu	nebo	 některé	 z	nich	 a	

podnik	jako	celek	nebyl	postižen	krizí	většího	rozsahu.“	[5]	

3.6 Pružnost	investorské	společnosti	

Pro	malé	a	střední	investorské	společnosti	omezí	rizika	pružnost	firmy.	Jednotlivé	

prvky	 se	 aplikují	 v	samotné	organizační	 struktuře	a	 řízení,	 strategií	 a	 v	reakcí	na	

ně.	Rozhodování	 investora	ve	výběru	projektanta,	dodavatelů	a	využití	výpočetní	

techniky	je	důležitým	aspektem	pro	eliminaci	rizika.	

3.7 Sdílení	rizika	

Sdílení	rizika	znamená	rozdělení	odpovědnosti	za	předem	stanovenou	oblast	 jed‐

noho	druhu	rizika.	Tato	metoda	je	náročná	ve	stanovení	smluvních	podmínek,	aby	

případný	neúspěch	neohrozil	finanční	stabilitu	každého	účastníka,	a	nese	větší	ná‐

                                                 
1	Hedging	=	pojištění	před	ztrátou,	zajišťování	rizik.	Jde	o	instrument,	jehož	koupí	si	investor	zajistí	

ochranu	proti	nepříznivému	vývoji	aktiva.	

2	 Faktoring	 =	 nástroj	 finančního	 řízení	 založený	 postoupení	 pohledávek	 investora	 faktoringové	

společnosti.	

3	 Forfaiting	 =	 financování	 vývozních	 úvěrů,	 a	 to	 cestou	 odprodeje	 vývozní	 pohledávky	 zajištěné	

vhodnými	úvěrovými	nástroji.	
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klady	na	právní	služby.	Na	druhou	stranu	je	větší	šance	na	získání	bankovního	úvě‐

ru.	Využívá	se	zejména	v	situacích,	kdy	pro	obě	strany	jsou	rizika	stejně	neuchopi‐

telná	a	ani	jedna	strana	nad	nimi	nemůže	převzít	kontrolu.	[6]	

3.8 Pojištění	

„Negativní	důsledky	rizika	budoucí	nepříznivé	situace	se	přenesou	na	pojišťovnu,	

která	kryje	škody	zcela	nebo	částečně	(v	závislosti	na	smlouvě	mezi	pojištěným	a	

pojišťovnou).“	[1]	

Mezi	 výhody	 pojištění	 patří	 jistota	 finanční	 pomoci	 při	 velkých	 ztrátách	 či	

škodách	a	snížení	objemu	vázaného	kapitálu.	

Nevýhoda	 je	 nutné	 placení	 pojištění	 a	 některé	 smluvní	 podmínky	 omezující	

částečnou	nebo	plnou	úhradu	pojistného.	

3.9 Získávání	dodatečných	informací	

Investor	by	měl	získávat	informace	o	svých	obchodních	kontaktech	a	konkurencích	

v	daném	 odvětví.	 Nedostatek	 informací	 vede	 k	neúspěchu	 investičního	 záměru,	

neschopnosti	konkurovat	na	trhu,	výběru	nevhodného	dodavatele	či	klienta.	Zvy‐

šuje	tím	riziko	a	směřuje	k	selhání	společnosti.	

3.10 Vytváření	rezerv	

Za	 nečekaných	 okolností	 jsou	 rezervy	 jednou	 ze	 základních	metod	 snížení	 rizika	

v	podobě	 finančních	 nebo	materiálních	 zásob.	 Existují	 také	 účetní	 rezervy,	 které	

jsou	dány	legislativou	a	jsou	určeny	k	financování	nákladů	v	budoucnosti.	„Při	sta‐

novení	výše	potřebných	rezerv	 je	vhodné	použít	auditorské	metody,	 stanovit	po‐

třebnou	výši	nákladů	potřebných	na	krytí	ztrát	a	zvolit	takový	způsob	rezerv,	který	

představuje	 optimální	 řešení	 –	 například	 místo	 udržovaných	 mrtvých	 peněz	 na	

účtu	 je	 vhodné	 zvolit	 některý	 krátkodobý	 finanční	 instrument	 s	vyšší	 výnosností	

(termínovaný	vklad,	depozitní	certifikát,	pokladniční	poukázka	apod.)“	[1]	
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3.11 Prognózování	

Prognóza	je	předpověď,	k	níž	je	přiřazena	pravděpodobnost	jejího	uskutečnění.	Je	

nesmírně	důležitá	pro	investora	v	souvislosti	s	rozhodovacím	procesem,	viz	obr.	3.	

 
Obr.	3 Prognózování	a	rozhodování	
Zdroj:	Řízení	rizik	ve	firmách	a	jiných	organizacích,	2013.	

	

Rozhodnutí	 investora	 je	 ovlivňováno	 strategií	 organizace	 s	ohledem	 na	 celkové	

zaměření	 a	 dané	 cíle.	Organizace	 ale	 potřebuje	mít	 k	dispozici	monitorovací	 sys‐

tém,	 který	 sleduje	 skutečný	 průběh	 realizace	 rozhodnutí	 a	 porovnává	 ho	

s	plánovaným	provedením.	 Pokud	 zjistí	 odchylky	mezi	 plánovaným	 a	 skutečným	

průběhem	 realizace	 rozhodnutí,	 použije	 zpětnou	 informaci	 pro	 prognostický	 po‐

stup.	[1]	
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Metody	prognózování	jsou	nejčastěji:	

 “metody	extrapolace	trendů	–	analyzuje	se	minulý	vývoj	a	podle	něj	se	odha‐

duje	budoucnost;	

 expertní	metody	–	založené	na	odhadech	expert	a	jejich	statistickém	vyhodno‐

cováním;	

 ekonometrické	a	simulační	metody	–	založené	na	matematických	a	 logických	

modelech	prognózované	reality.“	[4]	

3.12 Interní	audit	

Interní	audit	slouží	 investorovi	v	jeho	organizaci	dosahovat	stanovených	cílů	tím,	

že	přináší	systematicky	metodický	přístup	k	hodnocení	systému	risk	managemen‐

tu,	 vnitřního	 a	 kontrolního	 systému	 organizace.	 Audit	 je	 konzultační	 a	 nezávislá	

činnost,	která	se	zaměřuje	na	přidávání	hodnot	a	zlepšování	procesů	ve	firmě.	In‐

terní	auditoři	eliminují	ztráty	tím,	že	zmenší	pravděpodobnosti	nežádoucích	situa‐

cí.	Mapují	a	koordinují	riziko,	zároveň	kontrolují	i	činnosti	manažerů,	kteří	se	říze‐

ním	rizik	zabývají.	

Vyspělost	 risk	managementu	 v	organizaci	 je	 znázorněna	 v	následující	 tabul‐

ce	1.	[1]	
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Tab.	1 Vyspělost	risk	managementu	ve	vztahu	k	přístupu	interního	auditu	

Komplexnost	risk	

managamentu	
Klíčové	charakteristiky	 Přístup	interního	auditu	

Naivita	(risk	naive)	
Neformální	přístup	k	rozvoji	risk	

managementu	v	organizaci	

Propagace	risk	managamentu;	

vlastní	identifikace	a	hodnocení	

rizik	(managament	spoléhá	na	

interní	audit)	

Povědomí	o	rizicích	(risk	aware)	

Nejednotný	přístup	k	risk	

managamentu	–	existuje	základní	

povědomí	

Propagace	celo‐organizačního	

širokého	přístupu	k	risk	

managamentu;	vlastní	identifikace	

a	hodnocení	rizik	(managament	

spoléhá	na	interní	audit)	

Rizika	jsou	definována	(risk	

defined)	

Jsou	nastaveny	a	komunikovány	

strategie	a	politiky	risk	

managamentu	–	je	definován	vztah	

k	riziku	

Podpora	risk	managamentu,	úzká	

spolupráce;	přiměřené	využití	

výsledků	risk	managamentu	při	

auditní	práci	

Rizika	jsou	řízena	(risk	managed)	

Je	uplatňován	a	pravidelně	

komunikován	celo‐organizační	

široký	přístup	k	rozvoji	risk	

managamentu	

Auditování	jednotlivých	procesů	

risk	managamentu;	využití	

výsledků	risk	managamentu	při	

auditní	práci	

Rizika	jsou	aktivována	(risk	

enabled)	

Systém	risk	managamentu	a	

vnitřní	řídící	a	kontrolní	systém	

organizace	jsou	plně	zabudovány	

až	na	úroveň	operací	

Auditování	jednotlivých	procesů	

risk	managamentu;	využití	

výsledků	risk	managamentu	při	

auditní	práci	

Zdroj:	Řízení	rizik	ve	firmách	a	jiných	organizacích,	2013.	

	

Risk	managament	pomáhá	předcházet	nehospodárnému	zacházení	se	zdroji	finan‐

cování,	 neefektivnosti	 řízení,	 nedostatečné	 kontrole	 apod.	 Proces	 analýzy	 rizika	

pomáhá	investorovi	při	rozhodování,	kterému	riziku	se	raději	vyhnout	a	které	lze	

akceptovat.	
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4 Analýza	rizik	

Analýza	rizik	 je	pro	investora	před	začátkem	projektu	důležitým	krokem	pro	sní‐

žení	 rizik	 a	 zabezpečení	 projektu.	 Volba	 optimálního	 přístupu	 by	měla	 zohlednit	

reálný	stav	objektu,	posoudit	vnitřní	a	vnější	prostředí	a	zodpovědět	si	otázky	cíle	

a	 úrovně	 investice,	 účelu,	 hodnoty	 aktiv	 spojených	 s	objektem,	 funkce	 objektu	 a	

výše	nákladů.	

	

Systematický	postup	při	práci	s	rizikem	v	souvislosti	s	investováním	zahrnuje	

fáze:	

1. určení	kritických	faktorů	rizika	investičního	projektu	

2. stanovení	bodu	zvratu	investičního	projektu	

3. kvantifikace	 rizika	 pomocí	 různých	 statistických	 metod	 a	 jeho	 důsledků	 na	

ekonomická	kritéria	projektů	

4. příprava	a	realizace	různých	způsobů	snížení	rizika	

5. příprava	plánů	korekčních	opatření	pro	budoucnost,	a	 to	pro	určité	vybrané	

kritické	situace.	[8]	

	

Základním	krokem	je	třeba	důkladná	identifikace	rizika	a	jeho	sledování.	Postupu‐

je	se	od	archivní	a	literární	rešerše	včetně	komparace	s	jinými	projekty,	dále	studi‐

em	projektu,	analýzou	všech	scénářů	možných	nebezpečí,	sepíše	se	seznam	nežá‐

doucích	jevů	až	po	seznam	spouštěcích	mechanismů	nežádoucích	jevů.		

	

Pro	identifikaci	se	používají	následující	nástroje:	

 posouzení	dokumentace	

 metody	shromažďování	informací	

 brainstorming	

 delfská	metoda	
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 kontrolní	seznam	

 analýza	předpokladů	

	

Při	stanovení	významnosti	rizika	se	posuzuje	pravděpodobnost	jeho	výskytu	a	in‐

tenzitu	negativního	dopadu	na	projekt.	Přístup	ke	kvantifikaci	rizika	se	zohledňuje	

na	kvalitativní	(hodnocení	popisem	a	stupnicí)	a	kvantitativní	(pravděpodobnos‐

tí	metody	a	přímý	výpočet).	

Postup	v	procesu	řízení	rizika	je	znázorněn	na	obr.	4.	

 
Obr.	4 Proces	řízení	rizika	

	

Dle	dalších	kritérií	se	analýza	rizik	rozděluje	na:	

 apriorní	analýzu	–	založena	na	určení	zdroje	nebezpečí,	který	v	minulosti	jed‐

nou	nastal.	Jev	je	předem	popsán	a	můžou	se	identifikovat	jeho	vlastnosti.	

 aposteriorní	analýzu	–	založena	na	domněnce,	že	daný	 jev	může	nastat,	aniž	

by	v	minulosti	byl	někdy	znám.	

 absolutní	analýzu	–	založena	na	získání	přesných	hodnot	rizika	u	zkoumaného	

projektu.	

 relativní	analýzu	–	založena	na	výběru	z	více	variant,	srovnává	jednotlivé	pro‐

jekty	a	rizika.	[7]	

Měření	rizika	provádíme	na	základě	analýzy	citlivosti,	analýzy	pravděpodob‐

nosti	a	výpočtu	očekávaných	hodnot	ekonomických	kritérií.	
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4.1 Analýza	rizik	v	praxi	

Mezi	nejčastěji	používané	metody	v	praxi	patří:	

1. Preliminary	Hazard	Analysis	(PHA)	–	předběžné	posouzení	nebezpečí	

2. What	if?	–	co	když?	

3. Failure	Modes	 and	 Effects	 Analysis	 (FMEA)	 –	 analýza	 způsobů	 poškození	 a	

účinků	

4. Fault	Tree	Analysis	(FTA)	–	analýza	stromů	poruch	

5. Event	Tree	Analysis	(ETA)	–	analýza	stromů	událostí	

6. Hazard	and	Operability	Analysis	(HAZOP)	–	riziková	a	operační	analýza	

7. Cause‐Consequence	Analysis	(CCA)	–	analýza	příčin	a	následků	

8. Multicriterial	Decision	Analysis	(MCDA)	–	analýza	multikriteriálního	rozhodo‐

vání	

4.1.1 Preliminary	Hazard	Analysis	

Metoda	 spočívá	 ve	 zpracování	 primárních	nebezpečí	 projektu.	 Je	 častým	podkla‐

dem	pro	detailní	 analýzy.	Pro	každé	nebezpečí	 se	bere	do	úvahy	 relativní	počet‐

nost	a	následky	 jsou	 identifikovány	 jako	potencionální	havárie.	Sepíše	se	seznam	

zdrojů	a	nebezpečné	situace	se	seřadí	v	závislosti	na	míře	rizika.		Hledají	se	souvis‐

losti	 mezi	 událostmi,	 kladou	 se	 dotazy	 a	 následně	 se	 klasifikují	 činitelé	 vedoucí	

k	hazardu.	Dále	se	klasifikují	nehody	a	nouzové	stavy,	chyby	v	systému	a	nakonec	

se	rozhodne	o	protiopatření.	[10]	

4.1.2 What	If?	

Pomocí	brainstormingu	metoda	“what	if?“	analyzuje	možné	neočekávané	události,	

„definuje	 nebezpečná	 místa	 systému	 a	 identifikuje	 prvky	 pro	 metody	 FMEA	 a	

FTA.”	[1]	

Jednoduše	 je	 analýza	 založena	 na	 diskuzi	 odborníku	 a	 hledání	 odpovědí	 na	

otázky	a	úvahy	o	možných	nebezpečích	projektu.	V	první	řadě	se	určí	objekt	zájmu	
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včetně	systému	a	jeho	ohraničení	a	stanoví	se	klíčové	činnosti.	Následně	se	rozebe‐

re	 typ	 problému	 k	analýze	 a	 systém	 se	 rozloží	 na	 jednotlivé	 činnosti.	 Pro	 každý	

prvek	činnosti	se	klade	otázka	‐	co	kdyby	–	a	tým	uspořádá	odpovědi	včetně	bez‐

pečnostních	opatření.	Dalším	krokem	 je	detailnější	 specifikace	a	posouzení	přija‐

telných	výsledků.	[11]	

4.1.3 Failure	Modes	and	Effects	Analysis	

Metoda	FMEA	spočívá	v	hledání	všech	možných	příčin	selhání	a	hodnocení	násled‐

ků.	Na	základě	bodování	S	(Security),	O	(Occurence)	a	D	(Detection)	se	pak	vypočítá	

RPN	(Risk	Priority	Number)	a	navrhne	řešení,	viz	obr.	5.	

Prvek / Funkce Režim selhání Efekt S O D RPN = P*S*D Navrhované řešení

popsat prvek popsat režim selhání
popsat možné 

následky / efekty
1 až 10 1 až 10 1 až 10 1 až 1000

navrhnout optimální 

řešení na zabránění 

režimu selhání či 

možným následkům

FMEA

 
Obr.	5 Ukázka	analýzy	FMEA	
Zdroj:	pdcahome.com	(překlad	autor)	

Rozděluje	se	do	kategorií:	

1. SFMEA	 –	 „analyzuje	 systémy	 a	 subsystémy	 v	 raném	 (koncepčním)	 stadiu	 a	

zaměřuje	se	na	interakce	mezi	systémy	a	elementy	systému.		

2. DFMEA	 –	 analyzuje	 výrobek	 dříve,	 než	 se	 začne	 s	 výrobou.	 Zaměřuje	 se	 na	

druhy	vad	způsobené	nedostatky	konstrukce	(návrhu).	

3. PFMEA	–	 identifikuje	a	řadí	každé	potenciální	riziko	selhání	pro	každý	zpra‐

covatelský	krok.	Potenciální	selhání,	která	jsou	ohodnocena	nejvyšším	číslem	

riskové	priority,	pomohou	inženýrským	službám	a	managementu	k	tomu,	aby	

určili,	 jak	 alokovat	 čas	 a	 finanční	 rozpočty	 na	 řešení	 potenciálních	 selhání.	

PFMEA	může	 také	být	využívaný	pro	dokumentaci	 výsledků	nebo	výrobních	

technik	procesu.“	[12]	
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4.1.4 Fault	Tree	Analysis	

Fault	Tree	Analysis,	 v	překladu	analýza	stromu	poruchových	stavů,	vyhodno‐

cuje	pravděpodobnostní	selhání	systému	a	s	tím	související	preventivní	opat‐

ření.	Obvykle	následuje	po	metodě	FMEA.	Je	založena	na	rozboru	negativního	

jevu	 a	 usnadňuje	 identifikovat	 faktory,	 které	 jsou	 jeho	 příčinou.	 Slouží	 jako	

preventivní	metoda,	ale	také	ji	lze	uplatnit	pro	analýzu	už	existujícího	problé‐

mu.	[13]	

 
Obr.	6 Fault	Tree	Analysis	–	ukázka	analýzy	stromu	poruchových	stavů	
Zdroj:	http://www.emeraldinsight.com,	2013.	

Vrcholem	stromu	je	daný	specifický	problém	„top“,	který	musí	být	 jasně	a	přesně	

popsaný,	 nezachází	 se	 do	 detailů.	 Dále	 se	 pokračuje	 v	logické	 struktuře,	 která	 je	

dána	grafickými	symboly.	Prozkoumá	se	každá	větev	stromu	a	řeší	se	kombinace	

událostí.	 Definují	 se	 důležité	 poruchy	 a	 jejich	 závislosti.	 Následuje	 kvantitativní	
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analýza	 četností	 a	 pravděpodobností	 výskytu	 a	 závěrem	 se	 využijí	 výsledky	 pro	

rozhodování.	[14]	

 
Obr.	7 Grafické	symboly	v	metodě	FTA	

4.1.5 Event	Tree	Analysis	

Event	Tree	Analysis,	v	překladu	metoda	stromu	událostí,	vizuálně	zobrazuje	veške‐

ré	 události,	 které	 se	 mohou	 přihodit.	 Strom	 událostí	 ukazuje	 sekvence	 událostí,	

které	mohou	být	 jak	úspěšné,	 tak	 i	mohou	vést	k	selhání	 jednotlivých	složek	sys‐

tému.		

ETA	našla	své	využití	hlavně	u	systémů	opatřených	vestaveným	zařízením	

pro	 zmírnění	 následků	 nehod.	 Sérii	 činností	 bezpečnostního	 systému	 a	 zásahu	

operátora	označuje	 jako	systém,	který	zabraňuje	vzniku	havárie	–	označeno	 také	

jako	prenehodová	aplikace.	Řada	možných	koncových	stavů	či	následků	se	označu‐

je	jako	postnehodová	aplikace.	„Následky	mohou	být	přímé	(požáry	exploze)	nebo	

nepřímé	(domino	efekt).“	[15]	

Kombinuje	kvantitativní	a	kvalitativní	metody.	Kvalitativně	popisuje	poten‐

cionální	problémy	jako	kombinace	událostí,	které	vytvářejí	různé	druhy	výsledků.	

Kvantitativně	pak	odhaduje	četnosti	výskytu	a	důležitost	sledů	poruch.		
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Po	 analýze	 ETA,	 strom	 událostí,	 následuje	 analýza	 FTA,	 strom	 poruchových	

stavů.	 Při	 jejich	 sloučení	 vzniká	 komplexní	model	 pro	 analýzu	 příčin	 a	možných	

scénářů.	Změnou	přístupu	k	analýze	je	možné	model	transformovat	jen	do	podoby	

stromu	poruch	nebo	do	podoby	stromu	událostí.	[14,	15]	

 
Obr.	8 Propojení	stromu	událostí	a	stromu	poruchových	stavů	
Zdroj:	www.rss.tul.cz,	2013.	
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4.1.6 Hazard	and	Operability	Analysis	

Hazard	and	Operability	Analysis,	v	překladu	analýza	nebezpečí	či	ohrožení	provo‐

zuschopnosti,	 spočívá	 v	identifikaci	 nebezpečných	 stavů,	 které	 se	 investičním	 na	

projektu	mohou	vyskytnout	a	následně	vyhodnotit	rizika.	Ve	stavebních	projektech	

najde	své	využití	zejména	při	tvorbě	bezpečnostní	dokumentace	při	tzv.	generová‐

ní	havarijních	scénářů.	Výstupem	je	návrh	opatření,	 jak	se	vyhnout	nebezpečným	

stavům	nebo	 jak	 je	omezit.	Mnoho	problémů	 je	 v	projektu	přehlédnuto	 z	důvodu	

jeho	 složitosti,	 proto	 je	 rozdělen	 na	 subsystémy	 a	 jsou	 posuzovány	 samostatně.	

Generují	se	odchylky	od	projektovaného	stavu	pomocí	klíčových	slov	(např.	úplná	

negace	původní	funkce,	kvantitativní	nárůst,	pokles	apod.).	

	

Postup	studie	je	následující:	

1. „Rozdělení	 celého	 systému	 (posuzovaného	 projektu)	 na	 dílčí	 subsystémy	 a	

popis	řádné	funkce	jednotlivých	subsystémů	(např.	chlazení,	průtok	atd.),	po‐

kud	možno	způsobem	jeden	subsystém	rovná	se	jedna	základní	funkce.	

2. Popis	 odchylky	 od	 požadované	 funkce	 (např.	 není	 průtok	 apod.)	 s	 použitím	

sady	klíčových	slov.	

3. Nalezení	příčiny	nebo	souběhu	příčin	vedoucích	k	odchylce.	

4. Stanovení	 možných	 následků	 (generování	 scénářů)	 a	 doporučení	

opatření.”	[16]	
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Obr.	9 Vývojový	diagram	postupu	zkoumání	v	metodě	HAZOP	
Zdroj:	www.rss.tul.cz,	2013	

	

4.1.7 Cause‐Consequence	Analysis	(CCA)	

Cause‐consequence	 analysis,	 v	 překladu	 analýza	 příčin	 a	 následků,	 vyhodnocuje	

pravděpodobnost	 selhání	 a	 hledá	 příčiny	 pro	 lepší	 porozumění	 poruch	 systému.	

Začátek

Konec

Vysvětlí se celkový projekt

Zvolí se část

Prozkoumá se a dohodne cíl projektu

Rozpoznají se příslušné prvky

Rozpozná se, zda může být 
některý z těchto prvků užitečně

rozdělen na charakteristiky

Zvolí se prvek
(a charakteristika, pokud se používá)

Zvolí se vodicí slovo

Vodicí slovo se použije u zvolených
prvků (a u každé jeho charakteristiky, 

pokud se používá), aby se získala
specifická interpretace

Je odchylka věrohodná?

Ano

Ne

Byly použity 
všechny interpretace kombinací vodicí slovo - 
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vodicí slova?

Byly prozkoumány
všechny prvky?
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všechny díly?

Ano

Ano

Ne

Ne

Prozkoumají z a dokumentují
se příčiny, následky

a ochrana či indikace
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Poruchy	jsou	znázorněny	v	daném	časovém	sledu,	který	začíná	kritickou	událostí	a	

končí	stavem	nehody	a	nežádoucích	následků.		

CCA	analýza	může	být	použita	samostatně	nebo	jako	podpůrná	metoda	pro	ji‐

né	metody	 analýzy	 investičních	 projektů.	 V	 grafické	 formě	 je	 tvořena	 kombinací	

dvou	různých	druhů	stromových	struktur	dohromady	–	FTA	a	ETA.	[17]	

Analýza	zahrnuje	následující	fáze:	

 Rozpoznání	poruchy	

 Určení	prvotní	příčiny,	která	spustila	poruchu	systému	

 Sledování	řetězce	příčin	(události	mezi	primární	událostí	a	konečnou	škodou)	

 Konečný	stav	(škody	pocházející	z	různých	úrovní	navazujících	akcí)	

 Řešení	problému	

 
Obr.	10 Analýza	příčin	a	následků	
Zdroj:	wikipedia.org,	2010.	
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4.1.8 Multicriterial	Decision	Analysis	(MCDA)	

Analýza	MCDA,	v	překladu	analýza	multikriteriálního	 rozhodování,	 slouží	pro	vý‐

běr	 varianty	 na	 základě	 více	 kritérií.	 Cílem	 je	 rozhodnout	 objektivně	 a	 trans‐

parentně	 jednotlivá	rizika,	pravděpodobnost	 jejich	výskytu	a	dopad	na	daný	pro‐

jekt.	„Výsledkem	MCDA	nemusí	být	přímo	výběr	nejlepší	varianty,	protože	některá	

kritéria	mohou	 být	 ve	 vzájemném	 protikladu	 a	mohou	 být	 ve	 prospěch	 různých	

účastníků	rozhodovacího	procesu.“	[18]	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Analýza	rizik	 43	

4.2 Shrnutí	

Uvedené	metody	v	přecházejících	kapitolách	nachází	 své	využití	nejen	v	 investič‐

ních	projektech,	ale	také	i	v	jiných	odvětvích,	např.	u	chemického	průmyslu,	elek‐

trovýrobě	apod.	Definují	nebezpečné	události	a	vypracovávají	seznam	poruch	sys‐

témů,	jeho	částí	a	chyby	obsluhy.	Poskytují	vynikající	představu	o	chování	projek‐

tu.	Vhodnost	použití	viz	tab.	2.	

Tab.	2 Použitelnost	analytických	metod	pro	jednotlivé	etapy	životního	cyklu	projektu	

	 PHA	 W‐I	 FMEA	 FTA	 ETA	 HAZOP	 CCA	

Výzkum	a	vývoj	 ⊗	 ⊗	 ‐ ‐ ‐ ‐	 ‐

Koncepční	návrh	 ⊗	 ⊗	 ‐ ‐ ‐ ‐	 ‐

Poloviční	provoz	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	

Detailní	inženýring	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	

Konstrukce	 ‐ ⊗	 ‐ ‐ ‐ ‐	 ‐

Běžný	provoz	 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗	 ⊗

Rozšíření/Modifikace	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	

Vyšetřování	událostí	 ‐ ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	 ⊗	

Vyřazení	z	provozu	 ‐ ⊗	 ‐ ‐ ‐ ‐	 ‐

Zdroj:	Metody	analýzy	a	řízení	rizika,	2004.	
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5 Analýza	rizik	v	developerském	projektu	
společnosti	Prologis	

5.1 Představení	společnosti	

Prologis	 je	developerská	 společnost,	 vlastník	a	provozovatel	průmyslových	 logis‐

tických	nemovitostí	v	Severní	a	Jižní	Americe,	Asii	a	Evropě.	Portfolio	společnosti	

Prologis	tvoří	přibližně	3000	nemovitostí,	celkově	52	mil	m2	plochy	včetně	pozem‐

ků	ve	vlastnictví.	

V	České	republice	má	společnost	své	zastoupení	v	Praze,	dále	lokality	logistic‐

ké	nemovitosti	v	Říčanech	u	Prahy,	Štěnovicích,	Úžicích,	Jirnech	a	Ostravě,	viz	obr.	

11		

 
Obr.	11 Portfolio	logistických	nemovitostí	spol.	Prologis	
Zdroj:	www.prologis.com,	2013.	

V	aktivech	má	společnost	celosvětově	47	miliard	dolarů.	Prologis	v	současné	době	

spravuje	14	spolu‐investičních	struktur	(8	soukromých	fondů,	4	soukromé	podni‐

ky	a	dvě	účetní	jednotky).	V	roce	2011	se	dokončila	fúze	se	spol.	AMB.	Změnu	mezi	
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lety	 2010	 až	 2011	 znázorňuje	 obr.	 12,	 kdy	 Prologis	 díky	 sloučení	 nabyl	 příjmů,	

FFO4	na	akcii	a	zisk	na	akcii.		

 
Obr.	12 Shrnutí	příjmů	spol.	Prologis	mezi	lety	2010	–	2012.	Uvedeno	v	tisících.	
Zdroj:	Prologis	

FFO	(Fund	from	Operations)	–	Zdroje	z	provozní	činnosti	(aktivit)	

Na	obr.	13,	jsou	zobrazeny	zdroje	z	operací	za	období	2010	až	2012,	kde	je	vi‐

dět	 znatelný	 rozdíl	 v	roce	 2010	před	 fúzí,	 kdy	 bylo	 na	 akcii	 $‐4,44	 a	 v	poté	 roce	

2012	po	fúzi	se	akcie	dostala	do	kladné	hodnoty	na	$1,20.		

	

FFO	=	čistý	zisk	+	odpisy	+	amortizace	‐	zisk	z	prodeje	majetku	

                                                 
4	FFO	=	zkratka	pro	Funds	 from	Operations,	 je	míra	hotovosti	generované	Real	Estate	 Investment	

Trust	(REIT).	FFO	není	totéž	jako	hotovost	z	provozní	činnosti,	který	je	klíčovou	složkou	nepřímé	

metody	výkazu	cash	flow.	Vypočítá	se	jako	součet	odpisů	a	amortizace	nákladů	na	výdělku.	
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Obr.	13 Zdroje	z	provozní	činnosti	na	akcii	
Zdroj:	Prologis	

	

 
Obr.	14 Zisk	na	akcii	

Dividenda	

Dividenda	 je	 peněžité	 plnění	 vyplácené	 akcionářům	 podle	 rozhodnutí	 valné	

hromady.	Prologis	měl	po	celé	období	mezi	lety	2010	–	2012	pevnou	částku	na	ak‐

cii	$1,12,	viz	obr.	15.	
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Obr.	15 Dividenda	spol.	Prologis	na	akcii	
Zdroj:	Prologis	

5.2 Investiční	záměr	

Investičním	záměrem	společnosti	Prologis,	řešeným	v	této	diplomové	práci,	je	vý‐

stavba	nového	distribučního	centra	v	Prologis	Parku	v	Říčanech	u	Prahy	u	dálnice	

D1	směrem	na	Brno.	Logistická	hala,	označena	jako	DC	5,	bude	stavěna	spekulativ‐

ně	 s	rizikem,	 zda	a	 za	 jak	dlouho	 se	nalezne	budoucí	nájemce.	Celková	plocha	 se	

plánuje	na	21,177	m2	a	980	m2	kanceláří.	

 
Obr.	16 Lokalita	logistické	haly	DC	5	(vizualizace)	–	Prologis	Park	D1	West	
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Obr.	17 Logistická	hala	Prologis	
Zdroj:	Prologis	

Předkládaný	 návrh	 vychází	 z	 funkčního	 určení	 objektu	 jako	 skladové	 haly,	 s	 ne‐

zbytným	 administrativním,	 sociálním	 a	 technickým	 zázemím.	 V	 části	monobloku	

budou	provedeny	 tři	dvoupodlažní	vestavby	pro	umístění	administrativního	pro‐

vozu,	 pro	 sociální	 zázemí	 zaměstnanců	 apro	 technické	 zázemí	 haly.	 Nosná	 kon‐

strukce	je	navržena	jako	železobetonový	montovaný	skelet,	střecha	bude	provede‐

na	z	ocelových	příhradových	vazníků.	U	sociálních	vestaveb	a	technického	zázemí	

bude	nosná	svislá	konstrukce	provedena	z	ŽB	stěn	a	ŽB	montovaným	stropem.	Ve‐

stavby	budou	doplněny	dvouramenným	vnitřním	schodištěm.	Střecha	je	doplněna	

střešními	 světlíky	 pro	 prosvětlení	 haly.	 Obvodový	 plášť	 bude	 skládaný,	 nosnou	

část	tvoří	nosné	kovové	kazety	vyplněné	tepelnou	izolací	z	minerální	vlny..	Fasádu	

doplní	pásová	okna	a	zásobovací	sekční	vrata	s	těsnícím	límcem.	Komplex	DC5	do‐

plňuje	objekt	 vrátnice,	 objekt	 sprinklerovny	a	 zpevněné	plochy.	Naskladňování	 a	

vyskladňování	skladových	prostor	probíhá	v	jedné	stěně	objektu	a	to	ze	severový‐

chodní	strany	haly.	Z	jihovýchodní	a	severozápadní	strany	je	pak	přístup	do	dvou	

vestavků.	Do	třetího	z	vestavků	se	vstupuje	ze	severovýchodní	strany	
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Příprava	stavebního	 investičního	projektu	začala	v	1.	čtvrtletí	 roku	2012	podrob‐

nou	 identifikací	 projektu,	 byl	 proveden	 rozbor	 trhu,	 využití	 stávajícího	 majetku,	

stanovena	 rizikovost	 projektu	 a	modelovány	 očekávané	 výdaje	 a	 peněžní	 příjmy	

z	investice.		

	

Kapitálové	výdaje	představují	očekávané	výdaje	zahrnující	výdaje	na	pořízení	po‐

zemku,	samotnou	výstavbu	logistické	haly,	marketing	a	konzultanty.	

	

Investování	v	Real	Estate	Industry	znamená:	

 časově	dlouhodobé	projekty	

 vysoké	transakční	náklady	při	nákupu	a	prodeji	

 mohutné	investice	s	velkými	kapitálovými	výdaji	

 dobré	zajištění	proti	inflaci	

 ocenění	je	ovlivněno	průmyslovou	činností,	umístěním,	stavebním	materiálem	

 střední	likvidita,	střední	zadlužení,	návrat	především	z	pravidelného	příjmu	
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5.3 Mapování	trhu	Prahy	a	okolí	

Prvním	důležitým	krokem	je	studie	konkurence	v	okolí,	jaká	je	jejich	současná	plo‐

cha	pronajímaných	nemovitostí	a	 jaké	 jsou	budoucí	plány	na	výstavbu	dané	spo‐

lečnosti.	 Je	 třeba	 brát	 v	úvahu,	 jak	 je	 projekt	 ohrožen	 v	rámci	 konkurenceschop‐

nosti	‐	zhodnotit	lokalitu,	nabízený	standart,	služby	a	cenu	za	plochu	nájmu,	do.	

Společnost	 Point	 Park	 patří	 mezi	 největší	 konkurenty	 společnosti	 Prologis	

vzhledem	ke	stejné	lokalitě	u	dálnice	D1	je	třeba	uvažovat	s	možným	rizikem	ztrá‐

ty	potencionálního	klienta.	Po	dobu	výstavby	DC	5	je	nutné	stále	mapovat	trh	‐	ce‐

ny	pronájmů	a	možné	expanze	logistických	firem.		

V	následující	tabulce	3		je	zmapovaný	trh	v	okolních	místech,	kde	je	zobrazena	sou‐

časná	plocha	a	budoucí	plány	výstavby	 jednotlivých	průmyslových	parků	konku‐

rence.		
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Tab.	3 Současná	a	plánovaná	plochy	výstavby	průmyslových	logistických	nemovitostí		

Název	průmyslového	parku	 Současná	plocha	v m2 Plánovaná	plocha	v	m2

Airport	Logistics	Park	 54	000	 0	

Business	Park	Praha	Chrášťany	 11	500	 0	

Business	Park	Průmyslová	 15	000	 11	000	

D1	Zone	Nupaky	 7	500	 24	000	

D8	European	Park	 20	000	 70	000	

Euro	2000	Modletice	Park	 4	000	 0	

Flex	Park	Praha	 0 13	000	

Green	Square	Říčany	 20	000 33	000	

IOG	Čestlice	Industrial	Park	 9 000 0	

Karlovarská	Business	Park	 13	000 0	

Logistické	Centrum	Jažlovice	 20	800	 0	

Omikron	Nupaky	 5	000	 0	

Panattoni	Park	Prague	Airport	 50	000	 105	000	

PointPark	Prague	D8	 64	000	 57	700	

PointPark	Prague	D1	 134	000	 37	500	

R6	Logistics	Park	 0	 170	000	

Rudná	Business	Park	 175	000 24	000	

Severa	Jedna	 15	000 15	000	

Tulipán	Park	fáze	1	 20	000 0	

Tulipán	Park	Praha	 61	000 200	000	

VGP	Blue	Park	 10	200	 0	

VGP	Green	Park	 17	000	 0	

VGP	Park	Horní	Počernice	 290	000	 21	000	

VGP	Park	Tuchoměřice	 0	 27	500	

Zličín	Business	 24	000	 0	

Zdroj:	Prologis	
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5.4 Riziko	z	návratu	investice	

V	první	 fázi	 rozhodování	 o	 návratnosti	 investice	 se	 uvažuje	 s	výnosovou	 mírou	

(angl.	cap	rate).	Dle	průzkumu	CBRE5	se	výnosová	míra	v	Praze	a	okolí	pohybuje	

okolo	 8	 %.	 Tato	 výše	 je	 dále	 uvažována	 ve	 výpočtech	 návratnosti	 investice.	 Na	

obr.	18	je	znázorněna	výnosová	míra	investic	v	oblasti	nákupních	center,	průmyslu	

a	kanceláří	v	Praze	a	okolí	od	prvního	kvartálu	roku	2004	až	do	druhého	kvartálu	

2012.	

 
Obr.	18 Výnosová	míra	v	Praze	a	okolí	v	oblasti	nákupních	center,	průmyslu	a	kanceláří	
Zdroj:	CBRE,	2012.	

Orientační	náklady	uvedené	v	eurech	na	výstavbu	haly	DC	5	a	koupi	pozemku	jsou	

znázorněny	v	tab.	4.		

                                                 
5	CBRE	–	společnost	zabývající	 se	 investičním	poradenstvím	a	pronájmem	industriálních	nemovi‐

tostí	
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Tab.	4 Náklady	na	výstavbu	logistické	haly	DC	5	

Plocha haly 21,777                   m
2

Plocha kanceláří 980 m
2

Náklady na výstavbu Celkem EUR

Koupě pozemku 2,570,820€         

Základy 1,960,870€         

Skelet 2,567,900€         

Inženýrské sítě 1,128,000€         

Komunikace 1,934,000€         

Kanceláře 1,197,000€         

Marketing 630,000€             

Konzultanti 230,450€             

Hala celkem bez DPH 12,219,040€       

EUR EUR/m
2

Náklady na sklad: 11,022,040€        506€                  

Náklady na kanceláře: 1,197,000€          1,221€               	

Náklady	na	samotnou	halu	včetně	koupě	pozemků,	marketingu	a	konzultantů	jsou	

uvažovány	 ve	 výši	 11,022	 tis.	 eur.	 Zvlášť	 jsou	 počítány	 náklady	 na	 kanceláře	

z	důvodu	 rozdílné	 ceny	 nájmu	mezi	 plochou	 haly	 a	 kancelářemi,	 které	 vycházejí	

přibližně	na	1,197	tis.	eur.	Na	plochu	haly	na	1	m2	vychází	cena	506	eur	a	na	plochu	

kanceláří	na	1	m2	1,221	eur.	

Základní	formulace	výpočtu	pro	roční	čistý	příjem:	
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Tab.	5 	Předpokládaná	cena	nájmu	za	m2/měsíc,	celkový	příjem	a	zisk	v	horizontu	30	let	

Výnosová 
míra  Roční čistý provozní výnos  Cena nájmu m

2
/měsíc  Výnos z nájmu v horizontu 5 let  Předpokládaná životnost 30 let 

%  Sklad  Kanceláře  Sklad  Kanceláře  Sklad  Kanceláře  Sklad  Kanceláře  Celkový výnos  Zisk 

7   €                               771,543    €                83,790    €                 3.04    €                7.13    €             3,857,714    €             418,950    €       23,146,284    €       2,513,700    €    25,659,984    €      13,440,944  

7.25   €                               799,098    €                86,783    €                 3.14    €                7.38    €             3,995,490    €             433,913    €       23,972,937    €       2,603,475    €    26,576,412    €      14,357,372  

7.5   €                               826,653    €                89,775    €                 3.25    €                7.63    €             4,133,265    €             448,875    €       24,799,590    €       2,693,250    €    27,492,840    €      15,273,800  

7.75   €                               854,208    €                92,768    €                 3.36    €                7.89    €             4,271,041    €             463,838    €       25,626,243    €       2,783,025    €    28,409,268    €      16,190,228  

8   €                               881,763    €                95,760    €                 3.47    €                8.14    €             4,408,816    €             478,800    €       26,452,896    €       2,872,800    €    29,325,696    €      17,106,656  

8.25   €                               909,318    €                98,753    €                 3.58    €                8.40    €             4,546,592    €             493,763    €       27,279,549    €       2,962,575    €    30,242,124    €      18,023,084  

8.5   €                               936,873    €             101,745    €                 3.69    €                8.65    €             4,684,367    €             508,725    €       28,106,202    €       3,052,350    €    31,158,552    €      18,939,512  

8.75   €                               964,429    €             104,738    €                 3.80    €                8.91    €             4,822,143    €             523,688    €       28,932,855    €       3,142,125    €    32,074,980    €      19,855,940  

9   €                               991,984    €             107,730    €                 3.90    €                9.16    €             4,959,918    €             538,650    €       29,759,508    €       3,231,900    €    32,991,408    €      20,772,368  

9.25   €                            1,019,539    €             110,723    €                 4.01    €                9.42    €             5,097,694    €             553,613    €       30,586,161    €       3,321,675    €    33,907,836    €      21,688,796  

9.5   €                            1,047,094    €             113,715    €                 4.12    €                9.67    €             5,235,469    €             568,575    €       31,412,814    €       3,411,450    €    34,824,264    €      22,605,224  

9.75   €                            1,074,649    €             116,708    €                 4.23    €                9.92    €             5,373,245    €             583,538    €       32,239,467    €       3,501,225    €    35,740,692    €      23,521,652  

10   €                            1,102,204    €             119,700    €                 4.34    €              10.18    €             5,511,020    €             598,500    €       33,066,120    €       3,591,000    €    36,657,120    €      24,438,080  

	

V	tabulce	jsem	vypočítala	možné	celkové	příjmy,	resp.	zisk	v	porovnání	s	výnosovou	mírou.	Vzhledem	ke	grafu	průzkumu	od	

CBRE	a	k	přechozím	projektů	spol.	Prologis,	kdy	byla	uvažována	na	8%,	bude	předpoklad	nájmu	plochy	skladu	3,47	EUR/m2	a	

plochy	kanceláří	8.14	EUR/m2.	
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Obr.	19 Závislost	výnosové	míry	a	ceny	nájmu	skladu	za	m2	

 
Obr.	20 Závislost	výnosové	míry	a	ceny	nájmu	kanceláří	za	m2	
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5.5 Analýza	rizika	spekulativní	výstavby	pomocí	ETA	

Logistická	hala	DC	5	 je	 investičním	projektem,	kdy	výstavba	bude	probíhat	 zcela	

spekulativně,	tzn.	bez	stávající	smlouvy	s	klientem.	

Pomocí	analýzy	Event	Tree	Analysis	–	analýzy	stromu	událostí	je	graficky	zná‐

zorněn	možný	průběh	spekulativní	výstavby,	viz	obr.	21.	Jednotlivé	uzly	znamenají	

určitou	událost,	která	může	či	nemůže	nastat.	Pod	jednotlivými	větvemi	je	číselný	

údaj	znázorňující	pravděpodobnost	daného	jevu.	Pravděpodobnost	byla	odhadnu‐

ta	s	ohledem	na	předcházející	průběhy	projektů	a	 informacím	od	realitních	agen‐

tur,	které	zaznamenávají	poptávku	na	trhu.	Výstupem	je	pak	daný	scénář	S1	až	S6,	

který	znamená	pro	investora	výši	rizika	výnosu	projektu.		

	

 
Obr.	21 Analýza	rizika	spekulativní	výstavby	pomocí	ETA	–	stromu	událostí	
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Zadání	pro	zhodnocení	ekonomické	efektivnosti	je	dáno	tab.		6.	Společnost	Prologis	

využívá	vlastní	zdroje	financování.	Životnost	projektu	je	dána	na	30	let.	

Tab.	6 Shrnutí	základních	údajů	pro	zhodnocení	ekonomické	efektivnosti	

Kancelářské plochy  980 m2 

Sklad  21,177 m2 

Životnost projektu  30 Let 

Investiční náklady  12,219,040 EUR  

Z toho nákup pozemku  2,570,820 EUR  

Vlastní zdroje financování  12,219,040  EUR  

Cizí zdroje financování  0 EUR 

Nájemné kancelářských prostor  8.14 EUR/m2/měsíc 

Nájemné skladová plocha  3.47 EUR/m2/měsíc 

Provozní náklady projektu  7 % z příjmů 

Odpisy   30 Let 

Diskontní sazba   0.05 % 

Předpokládaná inflace  3 % 

Sazba daně z příjmu právnických osob  19 % 

	

5.5.1 Scénář	č.	1	

Scénář	č.	1	dle	analýzy	pomocí	ETA	je	nejideálnější	variantou.	Pronájem	celé	plo‐

chy	bude	smluvně	s	klientem	uskutečněno	ještě	před	koncem	výstavby.	Pravděpo‐

dobnost	pronájmu	celé	haly	byla	odhadnuta	na	80%	a	podpis	smlouvy	ještě	před	

dokončením	výstavby	na	30%.		Ekonomická	efektivnost	podle	čisté	současné	hod‐

noty	‐	NPV	(Net	Present	Value)	byla	vypočítána	v	následující	tabulce	č.	7:	
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Tab.	7 Výpočet	ekonomické	efektivnosti	dle	analýzy	ETA	–	počáteční	hodnoty	

       Nájem za měsíc      Výnos 

    Obsazenost  
 Kanceláře 

(EUR)   Sklad (EUR) 
 Celkem 
(EUR) 

 Inflace 
(EUR) 

 Celkem/měs 
(EUR) 

 Celkem/rok 
(EUR) 

 Celkem/30let 
(EUR) 

Výše tržní 
100% 

  
7,980.00   

  
73,480.27   

  
81,460.27   

  
2,443.81   

  
83,904.07   

  
1,006,848.90   

  
30,205,466.88   

Obsazenost 
100% 

  
7,980.00   

  
73,480.27   

  
81,460.27   

  
2,443.81   

  
83,904.07   

  
1,006,848.90   

  
30,205,466.88   

Včetně DPH 19% 
  

  
99,845.85   

  
1,198,150.19   

  
35,944,505.59   

Provozní náklady 
7% 

  
5,873.29   

  
70,479.42   

  
2,114,382.68   

 

Odpisy  Skupina  1.rok  Další roky   Celkem (30let) 

vstupní cena:  5  1.4  3.4    

12,219,040               171,066.56                    415,447.36         12,219,040.00   
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Tab.	8 Hodnocení	NPV	dle	scénáře	1	

Výkaz zisku a ztrát 
  

  
Hodnocené období 2013 ‐ 2044 

  

      2013  2014  2015  2044 

Položka        1  2  30 

1 Výnosy     1,006,848.90 1,006,848.90 1,006,848.90

2 Provozní náklady     ‐                70,479.42  ‐            70,479.42  ‐          70,479.42 

3 Odpisy     ‐              171,066.56  ‐          415,447.36  ‐        415,447.36 

4 Základ daně z příjmu     19% 19% 19%

5 Daň z příjmu     145,407.55  98,975.20  98,975.20 

6 Zisk po zdanění     910,710.47  619,897.31  619,897.31 

     

CF  Rok  ‐  1  2  30 

6 Zisk po zdanění     ‐  910,710.47  619,897.31  619,897.31 

7 Investice     ‐      12,219,040.00 ‐ ‐ ‐

8 Odpisy     ‐  171,066.56  415,447.36  415,447.36 

9 CF investora     ‐      12,219,040.00  1,081,777.03  1,035,344.67  1,035,344.67 

     

   Rok  ‐  1  2  30 

CF investora     ‐      12,219,040.00  1,081,777.03  1,035,344.67  1,035,344.67 

diskontní sazba     0.05% 0.05% 0.05%

NPV     ‐      12,219,040.00  1,081,236.41  1,034,310.11   1,019,934.22 

 €    18,648,270.30     
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Skladová	hala	patří	do	odpisové	skupiny	5,	tzn.	že	bude	odepisována	po	dobu	30ti	

let	lineární	metodou.	V	tabulce	jsou	zobrazeny	roky	2013	–	2015,	v	dalších	letech	

z	důvodu	rovnoměrného	odepisování	a	provozních	nákladů	je	cash	flow	společnos‐

ti	Prologis	stejné	jako	v	roce	2015.	Diskontní	sazba	je	stanovena	na	0.05%.	NPV	se	

vypočítá	dle	vzorce:	

	

kde	C0	počáteční	investice,	r	diskontní	sazba	a	T	jednotlivé	roky.	Hodnota	NPV	dle	

tohoto	scénáře,	kdy	bude	plná	obsazenost	pod	dokončení	výstavby	až	po	celou	do‐

bu	životnosti,	je	rovna	18,648,270.30	eur.		

5.5.2 Scénář	2		

Podle	scénáře	č.	2	dle	analýzy	ETA	bude	pronájem	celé	haly	uskutečněn	do	jednoho	

roku	od	výstavby	s	pravděpodobností	na	60%.	Tento	postup	stále	patří	mezi	efek‐

tivní	varianty	s	minimální	ztrátou	zisku.	Měsíční	ztráty	na	úkor	provozních	nákla‐

dů	mohou	být	v	porovnání	s	NPV	zanedbatelné.	

5.5.3 Scénář	3	

Podle	scénáře	č.	2	dle	analýzy	ETA	nebude	pronájem	celé	haly	uskutečněn	v	prv‐

ním	 roce	 od	 výstavby.	 	 Ztráta	 na	 zisku	 je	 analyzována	 v	následujícím	 výpočtu	

v	tab.	9.	
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Tab.	9 Hodnota	NPV	dle	scénáře	č.	3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hodnota	NPV	klesla	téměř	o	milion	eur.	Nepříznivý	výsledek	znamená	značnou	ztrátu	ve	výnosu.	Pro	vyhnutí	tohoto	rizika	 je	

nutný	aktivní	přístup	ve	vyhledávání	klienta,	případně	snížení	ceny	za	plochu	skladu	či	kanceláře.		

Výkaz zisku a ztrát     Hodnocené období 2013 ‐ 2044 

   2013 2014 2015 2044

Položka  1  2 30

1 Výnosy                                  ‐              1,006,848.90          1,006,848.90    

2 Provozní náklady                                 ‐       ‐           70,479.42     ‐          70,479.42    

3 Odpisy  ‐              171,066.56     ‐          415,447.36     ‐        415,447.36    

4 Základ daně z příjmu 19% 19% 19%

5 Daň z příjmu  ‐                32,502.65                  98,975.20                98,975.20    

6 Zisk po zdanění  ‐              203,569.21               619,897.31              619,897.31    

  

CF  Rok 0 1  2 30

6 Zisk po zdanění                                ‐      ‐              203,569.21               619,897.31              619,897.31    

7 Investice  ‐      12,219,040.00                                     ‐                                   ‐                                 ‐      

8 Odpisy                                ‐                      171,066.56               415,447.36              415,447.36    

9 CF investora  ‐      12,219,040.00     ‐                32,502.65            1,035,344.67          1,035,344.67    

  

   Rok 0 1  2 30

CF investora  ‐      12,219,040.00     ‐                32,502.65            1,035,344.67          1,035,344.67    

diskontní sazba  0.05% 0.05% 0.05%

NPV  ‐      12,219,040.00     ‐                32,486.40            1,034,310.11          1,033,793.21    

 €    17,534,547.49  
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5.5.4 Scénář	4	

Pravděpodobnost,	že	hala	bude	obsazena	po	celou	dobu	životnosti	na	50%	celkové	plochy,	byla	vyhodnocena	na	20%	jako	velmi	

nízká.	Dle	scénáře	č.	4	bude	obsazenost	do	jednoho	roku.	Návratnost	investice	podle	hodnoty	NPV	byla	vyčíslena	v	tab.	10.	

Tab.	10 Hodnota	NPV	dle	scénáře	č.	4	

Výkaz zisku a ztrát     Hodnocené období 2013 ‐ 2044

      2013 2014 2015 2044

Položka     1 2  30

1 Výnosy                    503,424.45               503,424.45              503,424.45    

2 Provozní náklady     ‐                35,239.71     ‐            35,239.71     ‐          35,239.71    

3 Odpisy     ‐              171,066.56     ‐          415,447.36     ‐        415,447.36    

4 Základ daně z příjmu     19% 19% 19%

5 Daň z příjmu                      56,452.45                  10,020.10                10,020.10    

6 Zisk po zdanění                    353,570.63                  62,757.48                62,757.48    

     

CF  Rok                                ‐      1 2  30

6 Zisk po zdanění                                   ‐                     353,570.63                  62,757.48                62,757.48    

7 Investice     ‐      12,219,040.00                                     ‐                                   ‐                                 ‐      

8 Odpisy                                   ‐                      171,066.56               415,447.36              415,447.36    

9 CF investora     ‐      12,219,040.00                    524,637.19              478,204.84              478,204.84    

   Rok                                ‐      1 2  30

CF investora     ‐      12,219,040.00                    524,637.19               478,204.84              478,204.84    

diskontní sazba     0.05% 0.05% 0.05%

NPV     ‐      12,219,040.00                    524,375.00               477,726.99              471,087.06 

 €      2,062,922.20     

	

Hodnota	NPV	výrazně	klesla	na	hodnotu	2,062,922.20	eur.	Vysoké	riziko	nastává	při	ztrátě	klienta,	kdy	tato	událost	postaví	in‐

vestora	před	nulové	příjmy	a	nedostatek	financí	pro	další	výstavbu.		
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5.5.5 Scénář	5	

Podle	scénáře	č.	5	dle	analýzy	ETA	bude	hala	pronajmuta	na	50%	celkové	plochy	až	po	jednom	roku	od	výstavby	s	pravděpo‐

dobností	na	40%.		Hodnota	NPV	klesla	na	hodnotu	1,506,060.80	eur.	

Tab.	11 Hodnota	NPV	dle	scénáře	č.	5	

Výkaz zisku a ztrát     Hodnocené období 

      2013 2014 2015 2044

Položka     1 2  3

1 Výnosy                                     ‐                 503,424.45              503,424.45    

2 Provozní náklady                                     ‐       ‐            35,239.71     ‐          35,239.71    

3 Odpisy     ‐              171,066.56     ‐          415,447.36     ‐        415,447.36    

4 Základ daně z příjmu     19% 19% 19%

5 Daň z příjmu     ‐                32,502.65                  10,020.10                10,020.10    

6 Zisk po zdanění     ‐              203,569.21                  62,757.48                62,757.48    

     

CF  Rok                                ‐                                        1                                 2                                 3   

6 Zisk po zdanění                                   ‐      ‐              203,569.21                  62,757.48                62,757.48    

7 Investice     ‐      12,219,040.00                                     ‐                                   ‐                                 ‐      

8 Odpisy                                   ‐                      171,066.56               415,447.36              415,447.36    

9 CF investora     ‐      12,219,040.00     ‐                32,502.65               478,204.84              478,204.84    

   Rok                                ‐                                        1                                 2                                 3   

CF investora     ‐      12,219,040.00     ‐                32,502.65               478,204.84              478,204.84    

diskontní sazba     0.05% 0.05% 0.05%

NPV     ‐      12,219,040.00     ‐                32,486.40               477,726.99     471,087.06 

 €      1,506,060.80     
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5.5.6 Scénář	6	

Scénář	č.	6	je	nejhorší	variantou	pro	investora,	kde	finanční	ztráty	jsou	velmi	vyso‐

ké.	Tento	jev	byl	stanoven	na	nízkou	pravděpodobnost	10%.		Výsledkem	je	nedo‐

statek	financí	na	další	výstavbu,	možná	ztráta	zaměstnanců,	ukončení	podnikání.		

5.6 Analýza	projektového	rizika	pomocí	multikriteriálního	
hodnocení	

Po	 rozhodnutí	 investičního	záměru	na	 logistickou	halu	DC	5	nastává	 fáze	výběru	

zhotovitele	stavby,	samotná	výstavby	a	poslední	fází	je	provoz.	Riziko	se	přesouvá	

na	 projektový	 managament,	 který	 má	 na	 starosti	 výběrové	 řízení,	 rozsah	 prací,	

náklady	a	dodržení	stanoveného	času	pro	výstavbu.	Tzv.	„železný	trojúhelník”	pro	

velké	 stavební	 projekty	 shrnuje	 jednotlivé	 aspekty,	 které	 by	měl	 projektový	 tým	

dodržovat.	Navrhují	se	tři	cíle	 jako	jádro	vyhodnocení,	které	je	běžně	předmětem	

sledovaných	ukazatelů	KPI	(Key	Performance	Indicators).	

 
Obr.	22 KPI	trojúhelník	projektového	managamentu	pro	velké	stavební	projekty	
Zdroj:	Managament	rizik	projektů,	2013.	
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Důležitou	fází	 je	 identifikace	rizik.	 Je	nutné	shromáždit	co	nejvíce	informací,	pod‐

kladů	a	nalézt	maximum	hrozeb	pro	projekt.		

Při	 zahájení	 výběrového	 řízení	 je	 vhodné	 vybírat	 dodavatele	 s	uspokojivými	

referencemi	a	prověřit	schopnost	dodavatele	dodat	stavbu	v	potřebné	kvalitě,	včas	

a	za	přijatelnou	cenu.	Pro	snížení	 rizika	 jsou	proto	vyžadovány	 jejich	nabídky,	se	

závazností	 do	 doby	 předpokládaného	 uzavření	 finálního	 kontraktu.	 Správně	 vy‐

pracovaná	 projektová	 dokumentace	 a	 výkazy	 výměr	 je	 důležitým	 kritériem	 pro	

zpracování	 nabídky.	 Pro	 zajištění	 minimálních	 rizik	 je	 nutné	 stanovit	 smlouvu	

včetně	sankcí	za	nedodržení	předem	daných	podmínek.		

Analýza	rizik	v	této	fázi	byla	stanovena	tabulkou	12	pro	kvalifikování	pravdě‐

podobnosti	události	a	hodnocení	dopadu	na	projekt.	

Tab.	12 Stupnice	popisující	spektrum	dopadů	rizik	do	nákladů	projektu	

Riziko  Základní stupeň  Označení  Body 
Možný dopad do 
výsledků projek‐

tu 
  

D
o
p
ad

 r
iz
ik
a 
(D
)  velmi vysoký  VV  100  2 mil  eur 

vysoký  V  20  400 tis  eur 

střední  S  5  80 tis  eur 

nízký  N  1  40 tis  eur 

velmi nízký  VN  0.2  8 tis  eur 

P
ra
vd

ě
p
o
d
o
b
n
o
st
 r
iz
ik
a 

(p
) 

vysoká  V  75%  velmi pravděpodobný dopad 

vyšší střední  S+  60%  spíše se stane 

nižší střední  S‐  40%  spíše se nestane 

nízká  N  20%  nízká pravděpodobnost 

velmi nízká  VN  5%  velmi nízká, blízká 0 

	

Struktura	rizik	je	hlavním	výstupem	z	analýzy	multikriteriálního	hodnocení.	Kvali‐

tativní	ocenění	pravděpodobnosti	p	 a	dopadů	D	rizik	pomocí	 stupnice	 (dané	 tab.	

11)	 jsou	 seřazené	 dle	 součinu	p	 x	D	 představující	 stupeň	 rizika.	 Stupeň	 rizika	 je	



Analýza	rizik	v	developerském	projektu	společnosti	Prologis	 66	

vysoký,	pokud	je	větší	jak	8.	Mezi	hodnoty	4	–	8	je	dán	střední	stupeň	rizika	a	pro	

hodnoty	menší	jak	4	nízký	stupeň	rizika,	viz	tab.	13.	

Tab.	13 Rizika	seřazení	na	základě	priorit	podle	pravděpodobnosti	a	dopadu	na	projekt	haly	DC5	

Položky 
dle 

priorit 

Popis  p  D 
Priorita 
p X D 

Stupeň 

1  Opožděné zadání dodavatelům  V  V  15  V 

2  Kurzové riziko  V  V  15  V 

3  Nedodržení harmonogramu  S+  V  12  V 

4  Pozdější uzavření smlouvy  S‐  V  8  S 

5  Problémy při výstavbě DC 5  S‐  V  8  S 

6  Odstoupení od smlouvy  VN  V  8  S 

7  Provozuschopnost  S‐  V  8  S 

8  Nedostatečná specifikace v zadávacích podkladech  S‐  V  8  S 

9  Podmínky a termíny  N  V  4  S 

10  Kvalita dodávky  S‐  S  2  N 

11  Problémy při interním vývoji  N  N  0.2  N 

12  Výběr dodavatele  N  N  0.2  N 

13  Pozdní dodávky  N  N  0.2  N 

14  Platby za faktury  N  N  0.2  N 
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Obr.	23 Vyhodnocení	multikriteriální	analýzy	pro	výskyt	pravděpodobnosti	rizika	a	označení	
stupně	rizika	pro	projekt	výstavby	haly	DC	5	

5.6.1 Opožděné	zadání	dodavatelům	

Opožděné	 zadání	 dodavatelům	 je	 vysoké	 riziko	 obecně	 pro	 investora.	 Znamená	

rychlé	a	nekvalitní	cenové	nabídky	ve	výběrovém	řízení,	zpoždění	začátku	výstav‐

by	či	nedostatečnou	kontrolu	při	zpracování	nabídek.		

5.6.2 Kurzové	riziko	

Kurzové	riziko	je	pro	společnost	Prologis	vysokým	rizikem,	protože	všechny	

kalkulace	probíhají	v	eurech.	Řešením	je	stanovení	podmínky	dodavatelů	platnosti	

jejich	nabídky	po	dobu	např.	6	měsíců.	Před	realizací	je	důležité	mít	stanovené	ve	

smlouvě	zajištění	kurzu	nebo	doložky	k	směnnému	kurzu	vylučující	nebo	omezují‐

cí	vliv	kurzu	na	náklady.	
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5.6.3 Nedodržení	harmonogramu	

Nedodržení	 harmonogramu	 či	 nedodržení	 milníku	 harmonogramu	 může	

mít	za	následek	opoždění	v	odevzdání	stavby.	Pokud	by	byla	smlouva	podepsána	

s	budoucím	nájemcem,	znamená	to	pro	společnost	Prologis	sankce	za	nedodržení	

smluvních	podmínek.	Musí	se	prověřit	všechna	zpoždění	na	kritické	cestě	a	poten‐

cionální	 zpoždění	 posoudit	 s	dodavatelem.	 Opatřením	 ve	 smlouvě	 jsou	 sankce	 a	

náhrady	škod.	Pravidelná	kontrola	na	stavbě	umožní	také	eliminaci	tohoto	rizika.	

5.6.4 Pozdní	uzavření	smlouvy	

U	pozdního	uzavření	smlouvy	lze	těžko	kvantifikovat	následky.	Je	ale	nutné	

ho	zahrnout	mezi	prioritní	rizika.		

5.6.5 Problémy	při	výstavbě	

Problémy	 při	 výstavbě	 DC	 5	mohou	 vzniknout	 z	důvodu	 špatného	 počasí,	

nedodržení	norem,	nedostatečné	kvalitě	apod.	 Je	nutné	prověřit	vazby	na	subdo‐

davatele,	 požadovat	 reporty	 o	 výstavbě	 či	 mít	 k	dispozici	 každodenní	 technický	

dozor	na	stavbě.	

5.6.6 Odstoupení	dodavatele	od	smlouvy	

Odstoupení	dodavatele	od	smlouvy	může	nastat	při	nedostatku	financí	pro	

placení	svých	závazků	vůči	subdodavatelům,	nedostatečných	zásob,	interních	pro‐

blémech	apod.	Je	nutné	podložit	smluvně	záruku	o	dílo	a	pojištění	zhotovitele.		

5.6.7 Provozuschopnost	

Hala	 při	 převzetí	 stavby	musí	 být	 provozuschopná.	Opatřením	 toho	 rizika	

jsou	protokoly	o	 zkouškách,	 kontrola	projektové	dokumentace	 a	osobní	kontroly	

na	staveništi.	
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5.6.8 Nedostatečná	specifikace	v	zadávacích	podkladech	

Nedostatečná	 specifikace	 v	zadávacích	 podkladech	 může	 být	 rizikem	 pro	

chybějící	 informace,	nedostatečnou	kvalitu	stavby	a	vznik	víceprací.	Opatřením	je	

důsledná	kontrola	a	zkušenosti	projektového	manažera.	

5.6.9 Podmínky	a	termíny	

	Zajištění	 všech	 podmínek	 a	 termínů	 musí	 být	 adekvátně	 promítnuty	 do	

smlouvy	s	dodavatelem.	Projektový	manažer	by	měl	vyžadovat	informace	o	plnění	

podmínek.	

5.6.10 Kvalita	dodávky	

Kvalitu	 dodávky	 je	 třeba	 posoudit	 v	oblasti	 podmínek	 záručního	 provozu,	

délky	záruky,	servisu	po	uplynutí	záruční	doby	a	disponibility.	Opatřením	pro	rizi‐

ko	 záručních	 podmínek	 je	 transfer	 tohoto	 rizika	 na	 dodavatele,	 provést	 analýzu	

návaznosti	 termínů	 předání	 a	 uvedení	 do	 provozu	 s	počátkem	platnosti	 a	 dobou	

trvání	záruky.	V	nákladech	na	případné	reklamace	 je	 třeba	vytvořit	vyšší	rezervu	

na	 garance	 v	rozpočtu	 a	 vyvážit	 kvalitu	 technického	 řešení	 s	intenzitou	údržby	 a	

oprav	v	provozu.		

5.6.11 Problémy	při	interním	vývoji	

Pro	 problémy	 při	 interním	 vývoji	 ve	 společnosti	 Prologis	 byla	 stanovena	

nízká	pravděpodobnost	s	nízkým	dopadem.	Zaměstnanci	 jsou	vybíráni	s	vysokým	

důrazem	na	 zkušenosti	 a	 odpovědnosti	 pro	 budoucí	 vývoj	 společnosti.	 Pokud	by	

projekt	 vyžadoval	 změny	 organizace	 nebo	 procesů,	 je	 třeba	 jej	 řešit	 od	 počátku	

projektu.		

5.6.12 Výběr	dodavatele	

Výběr	dodavatele	by	měl	probíhat	 systematicky	a	důkladným	prověřením,	

zda	je	schopen	splnit	požadavky	společnosti	Prologis.	Výběrové	řízení	je	nutné	na‐
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plánovat	s	dostatečným	časem	pro	zpracování	cenových	nabídek.	Osobní	schůzky	

jsou	vhodné	pro	objasnění	a	vyhodnocení	cenové	nabídky.	

5.6.13 Pozdní	dodávky	

Pozdní	dodávky	mohou	způsobit	nedodržení	harmonogramu,	které	již	bylo	

specifikováno.	Nutné	podložit	smluvně.	

5.6.14 Platby	za	faktury	

Platby	za	faktury	je	pro	investora	rizikem	špatné	reference	a	možnosti	nezá‐

jmu	dodavatelů	pro	budoucí	výběrové	řízení.	Opatřením	je	spolehlivý	systém	kon‐

trol	zaplacení	všech	závazků	a	dobře	zorganizovaný	finanční	tým.		
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6 Závěr	

Analýza	 rizik	 investičních	 stavebních	 projektů	 je	 aktuálním	 tématem	 z	důvodu	

zvyšujících	 nejistot	 a	 neustálých	 změn	 působících	 na	 trh.	 Diplomová	 práce	 byla	

zaměřena	na	jednotlivé	druhy	rizika,	jejich	řízení	a	analýzu	rizik,	které	se	používá	

zejména	v	praxi.	Schopnost	řídit	a	umět	odhadnout	projektová	rizika	je	rozhodují‐

cím	faktorem	pro	úspěch	investičního	projektu.	

V	teoretické	 části	 této	 práce	 byly	 strukturovány	 druhy	 rizik.	 Jsou	 rozděleny	

dle	 účelu,	 věcné	 náplně,	 ovlivnitelnosti	 a	 systematičnosti.	 Podrobněji	 bylo	 roze‐

bráno	smluvní	 riziko,	které	patří	mezi	vysoká	rizika	z	důvodu	možných	neočeká‐

vaných	 nákladů,	 nespecifikovaných	 podmínek	 výstavby,	 stanovení	 záruk	 apod.	

V	další	části	 je	představena	metodika	řízení	rizik	a	analýzy	rizik,	které	proces	 in‐

vestičního	záměru	ohrožují.	

Hlavním	 cílem	 diplomové	 práce	 bylo	 popsat	 a	 provést	 analýzu	 rizik	 develo‐

perského	projektu.	Praktická	část	se	zaměřuje	na	projekt	společnosti	Prologis,	kte‐

rá	plánuje	výstavbu	logistické	haly	s	výhodnou	lokalitou	u	Prahy	u	dálnice	D1	smě‐

rem	na	Brno.	 Prvním	krokem	bylo	 zmapování	 trhu	 v	Praze	 a	 okolí	 se	 současnou	

plochou	skladových	logistických	hal	konkurence	a	možnou	plánovanou	výstavbou.	

V	předinvestiční	 fázi	bylo	vyhodnoceno	riziko	návratnosti	 investice	včetně	stano‐

vení	ceny	nájmu	za	skladovou	plochu	a	plochu	kanceláří.	Pro	stanovení	optimální	

ceny	 nájmu	 byl	 stanovena	 výnosová	 míra	 (cap	 rate)	 dle	 průzkumu	 společnosti	

CBRE,	která	se	zaměřuje	na	realitní	trh	s	průmyslovými	nemovitosti.			

Na	základě	stanovení	ceny	nájmu	byla	použita	metoda	ETA	(Event	Tree	Analy‐

sis)	 nebo‐li	 metoda	 stromu	 událostí.	 Graficky	 byly	 stanoveny	 jednotlivé	 možné	

scénáře	průběhu	a	vliv	na	ekonomickou	efektivnost	s	výpočtem	hodnoty	NPV	(Net	

Present	Value)	–	čistý	současné	hodnoty.		

V	další	 části	 byla	 provedena	 analýza	 multikriteriálního	 hodnocení,	 kde	 byla	

sepsána	veškerá	rizika	týkající	se	investiční	a	realizační	fáze.	Tyto	rizika	jsou	pře‐

nesena	částečná	na	projektový	tým.	Byla	stanovena	tabulka	se	stupnicí	pravděpo‐

dobnosti	výskytu	rizika	a	vlivu	dopadu	na	samotný	projekt	včetně	odhadu	nákladů,	
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které	by	mohly	vzniknout	při	nedostatečných	opatřeních.	Závěrem	byla	stanovena	

pravděpodobnost	výskytu	jednotlivých	rizik	během	projektu	haly	DC	5.	

Diplomová	práce	měla	umožnit	následující	přínosy:	

 zvýšit	pravděpodobnost	dosažení	cíle	návratnosti	investice	

 identifikovat	a	ošetřit	rizika	v	rámci	celé	organizace	

 zlepšit	řízení	rizik	

 minimalizovat	ztráty	

 vyhodnotit	rizika	

 předvídat	události	a	zajistit	proti	nežádoucím	jevům	opatření.	
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ABC          Actvity Based Costing 

ABM           Activity Based Managament 

CCA           Cause‐Consequence Analysis 

DC          Distribution Center 

DFMEA         Design Failure Modes and Effects Analysis 

FFO           Fund from Operations 

FMEA           Failure Modes and Effects Analysis 

FTA           Fault Tree Analysis 

HAZOP          Hazard and Operability Analysis 

KPI           Key Performance Indicators 

NPV          Net Present Value 

PFMEA           Process Failure Modes and Effects Analysis 

PHA          Preliminary Hazard Analysis 

RPN            Risk Priority Number 

SFMEA          System Failure Modes and Effects Analysis 


