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Abstrakt 

  
Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části uvádím 

základní typy rizik a jejich řízení, včetně identifikace, analýzy a plánování. Praktická 

část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním stavebním podniku. Na stavebním 

projektu je následně ukázán postup  a praktické řešení řízení rizik s návrhem 

preventivních opatření pro jejich eliminaci.  
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Abstract 

  
The main aim of this bachelor’s paper is risk management in a building 

company. The theoretical part deals with various types of risks, including identification, 

analysis and planning. The practical part is focused on the risk situations in a particular 

building company. Subsequently, the building project shows the actual procedures and 

solutions to risk management together with preventive measures to eliminate risks.  

 

Keywords 
 

Risk, hazard, hazard source, probability, risk characterization, risk identification, 
risk analysis, SWOT analysis, risk evaluation, risk meansures, risk tolerance, risk 
intolerance, risk treatment.  

  



 
 

Bibliografická citace VŠKP 

  

SVOBODOVÁ, Lenka. Řízení rizik ve stavebním podniku. Brno, 2014. 58 s., 62 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební 

ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Ing. Jana Nováková.  

 

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje.  

  

  

V Brně dne 15.5.2014  

  

  

                                                             …………………………………………………… 

 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Lenka Svobodová



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Chtěla bych poděkovat paní Ing. Janě Novákové za její odborné vedení a cenné 

připomínky při tvorbě této bakalářské práce. Dále děkuji vedení firmy GREMIS, s.r.o., 

za poskytnutí informací, materiálů a jejich věnovaný čas.  

  



8 
 

OBSAH 

 

1 ÚVOD ...................................................................................................................... 10 

 

2 RIZIKA VE STAVEBNÍCH PROJEKTECH ......................................................... 11 

2.1 Charakteristika rizika ........................................................................................... 11 

2.2 Management rizika ............................................................................................... 11 

2.2.1 Druhy rizik........................................................................................................ 11 

2.2.2  Základní pojmy analýzy rizik  ........................................................................... 14 

2.3 Řízení rizik ........................................................................................................... 16 

2.3.1  Plánování řízení rizik ........................................................................................ 18 

2.3.2  Identifikace rizik............................................................................................... 18 

2.3.3  Kvalitativní analýza .......................................................................................... 20 

2.3.4  Kvantitativní analýza ........................................................................................ 21 

2.3.5  Plánování obrany proti rizikům ........................................................................ 21 

2.3.6  Monitorování a kontrola rizik ........................................................................... 24 

2.3.7  Praktické přístupy k řízení rizika ve firmě ....................................................... 24 

2.4 Nástroje analýzy rizik ........................................................................................... 25 

2.4.1  Metody pro identifikaci a kvalitativní analýzu rizik  ........................................ 25 

2.4.2  Náměty pro hledání rizikových faktorů............................................................ 28 

2.4.3  Metody kvantifikace rizikových vlivů .............................................................. 29 

 

3 PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................... 31 

3.1 Základní údaje o společnosti ................................................................................ 31 

3.2 Charakteristika společnosti .................................................................................. 31 

3.2.1        Organizační struktura firmy  ............................................................................ 32 

3.3 Vstupní analýza podniku ...................................................................................... 33 

3.3.1 SWOT analýza - obecně ................................................................................... 33 

3.3.2  SWOT analýza - společnosti ............................................................................ 34 

3.3.3  Vyhodnocení SWOT analýzy ........................................................................... 39 

3.4 Základní údaje o zakázce  ..................................................................................... 40 

3.5 Charakteristika zakázky ....................................................................................... 41 

3.5.1 Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby ................................... 41 

3.5.2 Popis stavebních objektů .................................................................................. 41 



9 
 

3.6 Řízení rizik stavební zakázky............................................................................... 44 

3.6.1 Stanovení kontextu ........................................................................................... 44 

3.6.2  Identifikace rizik............................................................................................... 49 

3.6.3  Analýza rizik .................................................................................................... 49 

3.6.4  Hodnocení rizik  ................................................................................................ 50 

3.6.5  Ošetření rizik .................................................................................................... 52 

 

4 ZÁVĚR .................................................................................................................... 54 

 

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

SEZNAM OBRÁZKŮ ...................................................................................................  56 

SEZNAM TABULEK ....................................................................................................  57 

SEZNAM PŘÍLOH  .......................................................................................................  58 

 
  



10 
 

1 ÚVOD 
 

 Problematika řízení rizik je v dnešní době pro stavební firmy velmi důležitá. 

Rizika totiž představují nebezpečí vzniku škody i případné ztráty, to vše s určitou 

pravděpodobností výskytu. Proto se ve své bakalářské práci budu touto problematikou 

zabývat. Zaměřím se nejen na samotné řízení rizik, ale i na jejich identifikaci, analýzy a 

navržení příslušných eliminačních opatření. Právě navržení opatření, která by snížila 

působící rizika, je cílem mé práce.  

 Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretickým poznatkům, postojům a pojmům 

je věnována první část. Nejprve jsou uvedeny jednotlivé druhy rizik, se kterými se 

můžeme setkat u stavebních projektů. Následně jsou popsány jednotlivé kroky řízení 

rizik a metody, kterými dosáhneme požadovaných výsledků.  

Druhá část se zabývá praktickou stránkou věci na konkrétní stavební zakázce 

,,Centrum moderního bydlení“ ve Žďáře nad Sázavou, kterou realizuje stavební firma 

Gremis, s.r.o. V této části jsou identifikována hlavní rizika, která z tohoto projektu 

plynou. Po identifikování rizik je důležitá jejich správná analýza a poté jsou navržena 

taková opatření, aby došlo k potřebné eliminaci zjištěných rizik.  
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2 RIZIKA VE STAVEBNÍCH PROJEKTECH 

 

2.1 Charakteristika rizika 

 Rizikem se rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty, případně 

neúspěchu v podnikání. Pro řízení podnikatelských rizik je důležité brát riziko jako 

možnost, že s určitou pravděpodobností dojde k události, která je rozdílná od 

předpokládaného stavu či vývoje. Mluvíme-li o riziku, znamená to, že existují 

minimálně dvě možnosti řešení situace. [1, s. 78]. 

 Každý projekt přináší určitou míru rizik. Objem rizik je rozdělen v určitém 

poměru mezi zákazníka a dodavatele projektu. Z toho důvodu již při jednání o kontraktu 

a ceně projektu je potřeba mít alespoň předběžný odhad rizika projektu. [2] 

 Ten se odráží v: 

- druhu kontraktu a konceptu stanovení jeho ceny, 

- odhadu velikosti rezerv na rizikové faktory projektu, 

- způsobu vymáhání odpovědnosti. [2, s. 87]. 

 

2.2 Management rizika 

 Negativní působení vnitřních a vnějších vlivů má na průběh naplánovaných 

procesů vliv. Tím dochází k narušení rovnováhy plánu. Nesmíme proto zapomenout na 

neustálou obnovu rovnovážného stavu. Právě tato činnost je úkolem managementu 

rizik. O efektivní provádění souvisejících změn se stará management změn. [3] 

 Rizikové inženýrství hledá odpovědi na tři základní otázky: [3] 

- Jaké jsou příčiny nebezpečí a jaké jsou druhy rizika?  

- Jaká je pravděpodobnost realizace nebezpečí?  

- Jaké jsou následky realizace nebezpečí?  

 
2.2.1 Druhy rizik 

 
 Než začneme s tvorbou vhodné strategie pro obranu proti projektovým rizikům, 

je nutné vytvoření jejich seznamu. Seznam nám poskytne systematická analýza rizik. Ta 

je spojena s jejich identifikací, kategorizací a dokumentací. [2] 

 

 Abychom vhodně zvolili obranné strategie a objektivně rizika posoudili, je 

důležité vhodné strukturování rizik, například podle: 
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- místa vzniku vzhledem k projektu, 

- zdroje rizika, 

- předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku, 

- závažnosti dopadu, 

- stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. 

 

 Podle zmíněného pohledu strukturování mohou být rozdělena: 

 

- externí nepředvídatelná rizika  

- státní regulace, 

- přírodní katastrofy, 

- kriminální akty (vandalismus, sabotáže,…), 

- nepřímé vlivy životního prostředí, stavu společnosti, 

- selhání základních předpokladů realizace – změna v základních 

předpokladech projektu. 

 

- externí předvídatelná rizika  

- tržní rizika, 

- operační rizika, 

- předvídatelé vlivy prostředí, 

- očekávané sociální vlivy, 

- fluktuace měny, 

- inflace, 

- daňové úpravy. 

 

- interní rizika netechnického charakteru 

- manažerské potíže, 

- časové prodlevy, 

- přečerpané náklady, 

- potíže cash-flow. 

 

- interní rizika technického charakteru 

- technologické změny, 

- výkonnost technologií, 

- nedostatky technických návrhů, 

- rozsah projektu, 

- specifické aspekty technologií podle hospodářských odvětví. 

 

- legislativní rizika 

- licence a patentová práva, 

- smluvní aspekty, 

- soudní řízení. 
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 Dalším způsobem třídění rizik s velkým vlivem na následnou tvorbu návrhů 

obranných strategií je dělení z obchodně-podnikatelského pohledu: 

 

- podnikatelská – zdroje realizace tržní výhody a jejichž krytí bývá zajištěno 

interním know-how společnosti, 

- ostatní projektová rizika – je vhodné smluvně nebo obchodně převést na jiné 

subjekty (například na pojišťovny, subdodavatele, apod.). [2, s. 269 - 270]  

 

Předvídatelným rizikům musíme preventivními opatřeními zabránit nebo je 

snížit na únosnou míru. Opatření můžeme rozdělit na: 

 

- vědomě žádná (riziko přijmeme), 

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

- zmenšení rizika nalezením jiné varianty (například řešení detailu), 

- prevence rizika (zálohováním, dozorem), 

- sledování rizika s průběžným působením na jeho snížení, 

- vytváření rezerv a náhrad pro rizikové situace. 

 

 Pro případ nastalé rizikové události musíme mít připravená následná opatření – 

rezervy v čase i v rozpočtových nákladech. Pokud manažer nemá žádnou rezervu, 

ponese veškerá rizika. Jestliže ovšem vloží do projektu neúměrně velkou rezervu, 

zadavatel takový projekt pravděpodobně nepřijme. Velikost rezervy musí být rozdělena 

mezi zadavatele a realizátora projektu. [3]  

 
Obr. 2.1 - Závislost rizika projektu [3]  
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 Možným řešením je provedení více odhadů (časových i nákladových) pro každý 

úkol. Následně manažer rozhodne, který z nich použije do nabídky. [3] 

 

 Rozdělení rizika může být i podle pravděpodobnosti výskytu a jejich dopadu na 

běžná, přijatelná s opatřením a nepřijatelná. Zapisují se do matice rizik, v řádcích je 

uvedena pravděpodobnost realizace scénáře a ve sloupcích je zapsána předpokládaná 

výše škody. Číselné hodnoty závisí na velikosti projektu i účastníků. [3] 

 
 
 

Tab. 2.1 - Kategorizace rizika [3, s. 190] 

výše škody 

pravděpodobnost 

výskytu

velmi velká do 

75%

velká 20 až 40%

větší 10 až 20%

malá 1 až 10%

nepatrná do 1%

přijatá a nehodnocená rizika (lze krýt běžnými rezervami)

přijatá sledovaná a hodnocená rizika

rizika nedoporučená k přijetí (pokud nedojde k přesunu do oblasti 

přijatelných rizik, pomocí příslušných opatření)

Nevýznamná 

do 10 tis. Kč

Malá do 50 

tis. Kč

Citelná do 

0,5 mil. Kč

Kritická do 2 

mil. Kč

Katastrofální 

přes 2 mil. 

Kč

 

 

2.2.2  Základní pojmy analýzy rizik 

 

1. Aktivum 

 

 Aktivum je vše, co má hodnotu pro subjekt, která může být snížena působením 

hrozby. Aktiva se rozdělují na hmotná (například nemovitosti, cenné papíry, peníze 

apod.) a na nehmotná (například informace, autorská práva, kvalita personá lu apod.). 
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Základní charakteristikou je hodnota aktiva, která je relativní v závislosti na úhlu 

pohledu hodnocení. [1] 

 

 Při hodnocení aktiva se berou v úvahu především tato hlediska: [1, s. 82] 

- pořizovací náklady,  

- důležitost aktiva pro existenci subjektu,  

- náklady na překlenutí případné škody na aktivu,  

- rychlost odstranění případné škody na aktivu,  

- jiná hlediska, která jsou specifická u každého případu.  

 

2.  Hrozba 

 

Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na 

bezpečnost nebo by mohla zapříčinit škodu. Hrozbou může být například požár, 

přírodní katastrofa, krádež zařízení, chyby obsluhy, kontrola finančního úřadu nebo růst 

kurzu české koruny vzhledem k evropské měně. Škoda, kterou hrozba vyvolá při 

působení na aktivum, se označuje dopad hrozby.  

 

Základní charakteristikou hrozby je její úroveň, ta se hodnotí podle těchto 

faktorů: [1, s. 82] 

- nebezpečnost, tj. schopnost hrozby způsobit škodu,  

- přístup, tj. pravděpodobnost, že se hrozba svým působením dostane 

k aktivu, 

- motivace, tj. zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. 

 

3. Zranitelnost 

 

Zranitelnost je nedostatek nebo slabina, kterou může hrozba při uplatnění svého 

negativního vlivu využít. Zranitelnost je vlastností aktiva a vyjadřuje citlivost aktiva na 

působení dané hrozby.  

 

Základní charakteristikou zranitelnosti je její úroveň, ta se hodnotí podle 

následujících faktorů: [1, s. 83] 

- citlivost, tj. náchylnost aktiva být danou hrozbou poškozeno,  

- kritičnost, tj. důležitost aktiva pro analyzovaný subjekt. 

 

4. Protiopatření 

 

 Protiopatření je postup, proces nebo vše, co se speciálně navrhlo pro zmírnění 

působení nebo dopadu hrozby. Z hlediska analýzy rizik se opatření charakterizuje 

efektivitou a náklady. Efektivita protiopatření se užívá ve fázi zvládání rizik jako 

parametr při hodnocení použití určitého protiopatření. Náklady na protiopatření zahrnují 
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pořízení, zavedení a provozování protiopatření. Výběr vhodného protiopatření spočívá 

v optimalizaci. Hledají se nejúčinnější protiopatření, která se sebou ponesou co 

nejmenší náklady. [1] 

 

 5. Riziko 

 

 Úroveň rizika je určena hodnotou a zranitelností aktiva a úrovní hrozby. Při 

návrhu protiopatření se používá pravidlo stanovující, že náklady vynakládané na 

eliminaci rizika musí být přiměřené hodnotě aktiv, která jsou chráněna.  S tím souvisí i 

referenční úroveň rizika, pod kterou se riziko označí za zbytkové a neprovádí se žádná 

protiopatření. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Řízení rizik 

 Kdybychom žili v ideálním světě, všechna naše rozhodování by byla prováděna 

s naprostou jistotou, protože všechny dostupné informace pro výběr možnosti by byly 

jasné, úplné a okamžitě k dispozici. Reálný svět se ovšem chová jinak. Rozhodnutí na 

jakékoliv manažerské pozici je ovlivněno určitou mírou nejistoty. Proto kromě šance na 

úspěch existuje i možnost, že nastane situace nepříznivá. Proces řízení rizik trvá po 

celou dobu existence projektu. 

Obr. 2.2 -  Vztahy v analýze rizik [1, s. 84]  
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 Proces řízení rizik je souborem aktivit, které: 

- mapují identifikované neurčitosti projektu, zvažující jejich příčiny a vztahy, 

- identifikují události, které mohou ovlivnit projekt, 

- kvantifikují potencionální škody, 

- stanovují limity ohrožení, 

- definují strategie a plánují opatření, 

- aktivizují systémy monitorování a kontroly, 

- přidělují autoritu k monitorování rizikových stavů. [2] 

Proces řízení rizik se skládá ze tří hlavních částí: 

- příprava a plánování (definice zdrojů, popis rizik a příprava strategie), 

- identifikace a analýza rizik, hodnocení hrozeb a stanovení priorit, 

- monitorování identifikovaných rizik v průběhu projektu. [2] 

 

Tab. 2.2 - Základní diagram procesu [2, s. 113] 

Podprojekt Vstupy Výstupy 

Plánování řízení 
rizik 

- definice předmětu projektu 
- plán řízení projektu 
- soubor podnikových procesů 

- podniková pravidla a metodiky 

- plán projektu 

- plán řízení rizik  

Identifikace rizik - definice předmětu projektu 
- plán řízení projektu 

- plán řízení rizik 
- soubor podnikových procesů 

- podniková pravidla a metodiky 

- plán projektu 

- registr rizik 

Kvalitativní analýza 
rizik 

- definice předmětu projektu 
- plán řízení projektu 
- plán řízení rizik  

- soubor podnikových procesů 
- podniková pravidla a metodiky 

- plán projektu 

- registr rizik - 
aktualizace 

Kvantitativní 

analýza rizik 

- definice předmětu projektu 

- plán řízení projektu 
- plán řízení rizik  
- registr rizik 

- soubor podnikových procesů 
- podniková pravidla a metodiky 

- plán projektu 

- registr rizik - 
aktualizace 

Plánování odezvy  

na rizika 

- plán řízení rizik  

- registr rizik 

- plán projektu 

- registr rizik – 
aktualizace 

-  plán řízení projektu – 

aktualizace 

- dohody a kontrakty pro 

snížení rizik 
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2.3.1  Plánování řízení rizik  

 

 Pro úspěšné řízení projektu je důležitý plán postupu – Plán řízení rizik. Ten nám 

říká, jak postupovat při volbě strategie a postupů. Ty použijeme pro eliminaci 

projektových rizik. [2] 

 

 Proces probíhá v následujících krocích: 

- vytyčení metod a nástrojů: 

- používaných pro identifikaci, monitorování, analýzu, předcházení a 

komunikaci v projektu. 

- stanovení globální úrovně rizikových projektů: 

- jedná-li se o vysoce rizikový projekt, je nutný výzkum 

neprozkoumaného jevu, 

- nebo jde o projekt velmi podobný jinému dříve prováděnému projektu a 

tím se předpokládá nižší míra neočekávaných jevů. 

- posouzení hlavních projektových a externích rizik: 

- vytvoření předpokládaného seznamu těchto rizik, která se 

v projektovém prostředí mohou objevit. 

- určení hlavních indikátorů a úrovně přijatelnosti dalších rizik: 

- stanovení hranic pro kategorizaci a návrh roztřídění rizik, 

- úroveň přijatelnosti se často definuje jako stupeň odhodlání, či obavy, 

přijmout riziko, 

- jedná se o velice subjektivní názor, někteří jedinci jsou odhodláni 

riskovat větší ztrátu kvůli možnosti dosažení většího zisku, 

- jiní mohou být oproti nim velice konzervativní a přijmou raději menší 

riziko.  

- navržení základních metod a přístupů řízení konkrétních rizik, 

- definování systému měření rizik, stanovení intervalů měření a 

komunikačních toků pro aktivaci opatření proti působícím rizikům.  

[2, s. 286] 

 

2.3.2  Identifikace rizik 

 

Cílem identifikace rizik je dojít k podrobnému souboru rizikových faktorů, které 

by mohly ovlivnit realizaci projektu. Ovlivnění může být nejen negativní, ale i 

pozitivní. [4]  

 

Proces identifikace rizik je založen na systematické analýze, identifikaci, 

kategorizaci a dokumentaci rizik. Nesmíme zapomenout na posouzení případné 

vzájemné závislosti, která by mohla způsobit řetězovou reakci nežádoucí jevů. To 

zvyšuje jejich pravděpodobnost vzniku i závažnost jejich dopadu. [4] 
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K důležitým údajům generovaných z tohoto kroku jsou: 

- hodnocení vlivu a předpokladu vzniku těchto rizik a podmínky jejich 

existence, 

- rozdělení rizik vzhledem k životnímu cyklu projektu, 

- identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku vzhledem k projektu. 

 

Postup pro identifikaci rizik zahrnuje: 

- prošetření a identifikaci možných problémových částí projektu z pohledu 

nákladů, času a výkonnosti zapojených zdrojů, 

- soupis možných rizik a jejich základní kategorizace (velká, střední, malá), 

- ověření seznamu identifikovaných rizik a jejich kategorií s využitím starších 

informací a zkušeností hlavních členů týmu. 

 

Nejčastější rozdělení rizik v projektu, které mohou být podkladem pro 

systematickou analýzu rizik, jsou již uvedeny v kapitole 2.2.1. Nemusíme se ovšem 

držet pouze tohoto rozdělení, výčet může být i obsáhlejší v souvislosti s konkrétním 

projektem. [2] 

 

 Metody pro identifikaci rizik projektu jsou různé: 

- kontrolní seznamy, resp. katalogy (registry) rizik: 

- velký přehled potencionálních rizik snižuje nebezpečí, že některé riziko 

opomeneme. 

- pohovory s experty a skupinové diskuze:  

- například formou brainstormingu, která díky týmové práci rozvíjí 

kreativitu a umožňuje sdílení informací a zkušeností. 

- nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí: 

- SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil a další. 

- myšlenkové mapy:  

- představují grafický nástroj zobrazení jednotlivých faktorů rizik a jejich 

vazeb, 

- vazbu znázorňuje šipka, která vychází z faktoru příčiny a směřuje do 

faktoru dopadu rizika. [4]  

  

 Identifikovaná rizika musíme zdokumentovat. Dokumentace by v této fázi měla 

obsahovat: 

- název, 

- popis, 

- datum identifikace rizika, 

- osobu odpovědnou za řízení rizika, 

- odkaz na podrobný rozpis prací. 
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Identifikace rizik je důležitým krokem v plánování projektu. Některá z nich je 

možné zmírnit nebo zcela eliminovat jednáním se zákazníkem, například změnou 

realizačních podmínek.  

 

2.3.3  Kvalitativní analýza 

 

 V tomto kroku se analyzují vytipovaná rizika identifikovaná v předchozí části.  

Prozkoumávají se z mnoha úhlů pohledu: 

- závažnost rizik, 

- předvídatelnost rizik, 

- potencionální vazby a vztahy mezi riziky, 

- stupeň kontrolovatelnosti a odvratitelnosti.  

 

Kvalitativní metody jsou rychlejší a jednodušší, ale problém může být v tom, že 

jsou více subjektivní. Proto by na analýze měl manažer projektu spolupracovat s dalšími 

spolupracovníky. K analýze je k dispozici celá řada metod, například hodnocení 

celočíselným údajem v intervalu [0,10] nebo výběr písmen H/M/I (anglicky 

High/Medium/Low). Velmi často se používají následující tabulky. Výsledkem je registr 

rizik, který byl aktualizován o předvídatelnost rizik, jejich vazby a další komentáře 

(například odvratitelnost a podobně). [1], [2] 

 
 

Obr. 2.3 - Příklad formuláře pro analýzu rizik projektu [2, s. 289] 
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2.3.4  Kvantitativní analýza 

 

 Kvantitativní analýza rizik následuje po analýze kvalitativní. Je to podproces, ve 

kterém jsou znovu probrána rizika podle jejich významu a hodnocení, jež byla 

v předcházející části navržena. [3] 

 

 Rizika jsou ohodnocena číselnými charakteristikami, které popisují:  

- pravděpodobnost vzniku rizik, 

- celkovou hodnotu, která je ohrožena, 

- očekávaný dopad rizika. 

 

Určení velikosti potencionálního ohrožení projektu prostřednictvím působícího 

rizika je pro řízení projektu důležité z několika hledisek: 

- charakterizuje riziko číselným vyjádřením pravděpodobnosti vzniku, 

- vytváří podklady pro prioritizaci opatření a obranných strategií, 

- udává základní kalkulace pro určení rozpočtových rezerv, 

- poskytuje fakta a kvantifikace pro vyjednávání se zákazníkem. 

 

Pro kvantitativní analýzu se užívá např.: citlivostní analýza, analýza 

rozhodovacího stromu a další. [2], [3]  

 

 

 

2.3.5  Plánování obrany proti rizikům 

 

 Když provedeme kvalitativní a kvantitativní analýzy, máme k dispozici úplný 

registr rizik, včetně důležitých číselných charakteristik. [2] 

 

 Seznam se pak znovu posoudí podle: 

- priorit přímo úměrných závažnosti a dopadu rizik, 

- předvídatelnosti, stupně kontrolovanosti a odvratitelnosti, 

- kategorií a limitů přijatelnosti rizik, 

- jiných hledisek souvisejících se specifiky předmětu projektu. 
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Obr. 2.4 - Základní diagram procesu řízení rizik projektu [2, s. 291] 
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Návrhy jednotlivých strategií jsou založeny na taktikách a opatřeních, můžeme 

je rozdělit: 

1. odmítnutí 

- upravují se podmínky, aby situace vůbec nenastala. 

 

2. omezení, redukce 

- opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku nebo snížení závažnosti 

dopadu jsou průběžně monitorována a pro případné odchýlení je vytvořen 

záložní plán. 

 

3. akceptace 

- riziko je očekáváno a jsou vytvořeny dostatečné rezervy, buď: 

- pasivní – nedělá se nic, dokud se neobjeví riziko,  

- aktivní – vytvořen rizikový plán, který je spuštěn po objevení první 

rizikové události. 

 

4. převody 

- převedení rizika na jiný subjekt formou pojištění, nákupu služby nebo 

produktu, změnou předmětu projektu. 

 

5. simulace a výzkum 

- do procesu se vloží další krok zaměřený na další zkoumání a rozbory 

neurčitých oblastí pro poznání jevu nebo zvětšení předvídatelnosti a 

kontrolovatelnosti. 

 

Opravné akce mohou vyplynout ve velké množství různých zásahů a změn v 

projektu: 

- úprava časového rozvrhu projektu, 

- změna v podrobném rozpisu práce, 

- návrh alternativních pracovních postupů a podpůrných technologií, 

- dodatečné subdodávky, 

- úprava definice předmětu projektu a změna v kontraktu. 

 

Plánování obrany proti rizikům je také rizikovou činností. Přestože jsme se 

v předchozích krocích pokusili zmapovat a podrobně popsat, většinou nemáme 

k dispozici dostatečné množství důkazů o tom, že jsou naše odhady správné. Proto je 

důležité postupovat opatrně a naše obranné postupy by neměly věci zhoršit. [2] 

 

Mezi důležité kroky obrany proti rizikům, která jsou mimo oblast autority 

manažera, patří: 

- přiřazení odpovědnosti za výkon obranného opatření, 

- schválení plánu nadřízeným managementem. [2]  
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2.3.6  Monitorování a kontrola rizik  

 

 Cílem procesu je poskytování včasných informací, která pomohou zakročit 

s účinnými opatřeními dříve, než se riziko objeví. Monitorování a kontrola probíhá 

standardními postupy a je zaměřena na stavy a jevy nežádoucími pro projekt. [2], [3] 

 

 Monitorování a kontrola rizik obsahuje: [2, s. 293 - 294] 

- sledování stavů a jevů, které na vznik budoucího rizikového stavu mohou 

mít vliv, 

- kontrolní měření procesů souvisejících s potencionálními riziky, 

- sledování kritický jevů a trendů procesů mimo projekt, hodnocení změn, 

které mohou mít vliv na již dříve stanovené indikátory a úrovně přijatelnosti 

rizik, 

- hodnocení všech odchylek mezi Plánem projektu a skutečným stavem 

v průběhu projektu,  

- porovnání aktuálně vzniklého rizika s velikostí rezervních zdrojů 

přidělených pro eliminaci nebo snížení dopadu rizika,  

- iniciace obranných strategií a provádění vhodných korekčních opatření dle 

plánu řízení rizik,  

- kontrola účinnosti obranných a korekčních opatření,  

- zachycení vzniku dalšího dříve neidentifikovaného rizika,  

- koordinace řízení projektu s podobnými aktivitami na úrovni společnosti.  

  
2.3.7 Praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 

 
V reálném světě podnikání existují tři základní pravidla. Pokud budeme tato 

pravidla respektovat, umožní nám mnoho rizik odstranit nebo alespoň eliminovat na 

akceptovatelnou úroveň. [1] 
 

1. neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 
 
První pravidlo říká, že s některými riziky něco udělat musíme. Hlavním 

faktorem, který nám naznačí, zda riziko vyžaduje specifická opatření, je maximální 
potencionální ztráta. Některá z rizik totiž mohou mít pro firmu až katastrofální finanční 

následky. Jiná rizika mohou mít finanční dopad pouze okrajový. Běžná rizika se 
pohybují mezi těmito extrémy. [1] 

 

Tvrzení „neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit“ se vztahuje k volbě 
strategie, jak k rizikům přistoupíme. Většinou se vyjadřují pomocí přiměřených 

nákladů, které vyplývají z možné ztráty.[1] 
 
Velikost rizika, které může být bezpečně zadrženo, není snadné určit. Závisí na 

cash- flow firmy, schopnosti firmy tento finanční tok zvýšit a velikosti likvidních rezerv 
podniku.  Objem, který firma může postrádat, se podnik od podniku liší. Tato úroveň 

bude také jiná v čase, v závislosti na zdrojích, které máme v době ztráty dostupné. [1] 
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2. uvažuj o pravděpodobnostech 

 
Pokud manažer firmy zvládá určit pravděpodobnost výskytu práce, je pro firmu 

mnohem cennější, než manažer, který takové schopnosti nemá. Vedení firmy bohužel 
často mnohem více zajímá případný dopad rizika než jeho reálný vznik. Znalost 
pravděpodobnosti výskytu ztráty nám může pomoct k nalezení optimálního řešení. [1] 

 
Vysoká pravděpodobnost vzniku ztráty v běžné praxi znamená, že případné 

pojištění není hospodárnou metodou řešení. Pojištění jsou totiž založena na průměrech. 
Paradoxně je proto výhodnou strategií pojištění rizik s nejméně pravděpodobným 
výskytem. [1] 

 
Druhé pravidlo řízení rizik říká, že pravděpodobnost ztráty může být při 

rozhodování důležitějším aspektem, co je nutné s rizikem udělat. Ovšem o jaké riziko se 
jedná? Použití pravděpodobnosti je omezeno na situace, která nejsou v rozporu s prvním 
výše zmíněným pravidlem. [1] 

 
3. neriskuj mnoho pro málo 

 
Poslední pravidlo nám v podstatě tvrdí, že mezi náklady na transfer rizika a 

hodnotou, která převodci připadne, by měl být přiměřený vztah. Riziko by se nemělo 

zadržovat v případě, že je možná ztráta vysoká a pojistné relativně malé. Druhým 
extrémem by mohla být situace, kdy se požaduje nepřiměřeně velké pojistné vzhledem 

k transferovanému riziku. [1] 

 

2.4 Nástroje analýzy rizik 

 Analýza rizik patří k nejkomplikovanějším procesům projektového 

managementu. U tzv. vysokorizikových projektů je velmi obtížné sestavení i základních 

dokumentů – Definice předmětu projektu, Podrobný rozpis prací a Plán projektu. 

Následná analýza a plán řízení rizik jsou pak skutečnou zkouškou profesionality 

manažera projektu a jeho týmů. Analýza rizik projek tu velmi závisí na hospodářském 

sektoru a firemním know-how, existují ovšem základní a obecné analytické postupy, 

které nabízí nástroje pro: 

- identifikaci rizik a kvalitativní analýzu (například metody pro generování 

námětů, různé druhy řízených diskusí apod.), 

- kvantitativní analýzu (například metody, s jejichž pomocí jsou navrženy číselné 

charakteristiky a ohodnocení potenciálních rizik).  

2.4.1  Metody pro identifikaci a kvalitativní analýzu rizik  

 

 Důležitou částí identifikace a kvalitativní analýzy rizik je generování námětů a 

následně jejich zevrubné hodnocení. Pro mapování rizik a jejich popis jsou použité 

informace, kterou jsou čerpány z: 
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- definice předmětu projektu a podrobného rozpisu prací,  

- harmonogramu a rozpočtu, 

- studií a expertních posudků, 

- historických informací z podobných projektů apod. 

Tab. 2.3 - Hodnocení metod generování námětů pro analýzu rizik [2]  

 

 

Technika Výhody Nevýhody 

Delphi 

Skupina expertů vytváří 

individuální návrhy a jejich 
souhrn je následně skupině 
představen. Pak se v 

následujícím kole vytváří 
nové návrhy, které tvoří 

základ další diskuze. 
Postup se opakuje až po 
dosažení shody ve skupině.  

- zjištění individuálních 
a nezávislých odpovědí 

skupiny odborníků 
- nehrozí ohrožení 

zkreslením silnějšími 

osobnostmi 
- možnost provedení 

pomocí e-mailu 
(rozesílání dotazníků) 

- časově náročné 
- nelze použít klady 

týmové spolupráce 

Poučení z historických 

projektů 

- používání dříve 
ověřených zkušeností 

- omezení opětovného 

vymyšlení již 
vynalezeného  

- možné doplnění 
dialogem 

- časově náročný výzkum 
- nutnost abstrakce 

vzhledem k odlišnému 

zadání 
- možné časové omezení 

platnosti zkušeností 

Brainstorming 

Skupinová diskuse, která 

se zaměřuje na 
vygenerování co největšího 

počtu nápadů na dané 
téma. 

- možnost užití kladů 
týmové spolupráce 

- mohl by aktivovat 
týmovou spolupráci 

- možnost motivování 

- časově náročné 
- nutné dobré vedení 

(moderátor) 
- ohrožení prosazení 

vlivu silných osobností 

Individuální diskuse 

 
- jednoduchá 

proveditelnost 
- možné zkreslení 

individuálním 

pohledem 
- nevyužívá klady 

týmové spolupráce 

Identifikace kořenů 

problému 

Metoda se zaměřuje na 

identifikaci a příčiny 
problémů. Základem 

obranných návrhů je 
eliminování příčin 
(=kořenu problému).  

- možnost eliminace 
některých vlivů se 
závislostí, pokud je 

správně použita 

- omezení jen na externí 
vlivy 

- může dojít ke 

generování obtížně  
identifikovatelných 

rizik 
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Metoda RIPRAN 

Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena především pro analýzu 

projektových rizik u středně velkých projektů. Autorem metody je Doc. Ing. Branislav 

Lacko, CSc. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů 

v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je 

metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a 

v určitých případech i pro analýzu jiných druhů než jsou projektová rizika. RIPRANTM 

je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha. [5], 

[6] 

Metoda RIPRAN umožňuje použití nejen kvalitativního, ale i kvantitativního 

způsobu analýzy rizik. Kvantitativní způsob pokud má analytický tým k dispozici 

dostatek statistických údajů o projektu pro kvantifikaci rizik. Kvalitativní způsob se 

aplikuje s pomocí předem sestavených tabulek s daným slovním hodnocením. Kvůli 

dosažení vyšší kvality je třeba tuto analýzu provádět v týmu či skupině. [5], [6] 

Metoda RIPRAN se skládá z následujících navazujících kroků [5], 6] 

1. identifikace nebezpečí projektu 

2. kvantifikace rizik projektu 

3. reakce na rizika projektu 

4. celkové posouzení rizika 

SWOT analýzy 

Stanovení silných a 
slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb, které se podílí na 

ovlivnění projektu nebo 
podniku. Možnost volby 

strategií podle kombinace 
S-O, W-O, S-T nebo W-T. 

- můžeme nalézt 

závislost mezi páry 
identifikovaných 
položek 

 

Seznamy 

Vyplnění předem 

připravených formulářů 
s políčky k označení 

vybrané varianty.  

- lehké elektronické 
zpracování 

- snadno vyhodnotitelné  
- umožňuje generování 

pořadí závažnosti, 
které je základem pro 
určení priorit 

- pro sestavení seznamu 
je nutné využití jiných 

metod nebo údajů 
z historických projektů 

 

Diagramy 

Vývojové diagramy, 
diagram „rybí kost“, síťové 

grafy,… 

- kvalitní a lehce 

srozumitelný podklad 
pro diskusi 

- časově náročnější 

příprava 
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V prvním kroku provádí tým pro řízení rizik identifikaci nebezpečí sestavením 

seznamu nebezpečí a možných scénářů nebezpečí. Nejčastěji ve formě tabulky. Ve 

druhém kroku se kvantifikují rizika. Tabulka z prvního kroku se rozšíří o 

pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí, hodnotu negativního dopadu a o 

výslednou hodnotu rizika. Třetí krok představuje sestavení opatření, která mají snížit 

hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň. V posledním čtvrtém kroku se rizika posoudí 

a vyhodnotí. Zjistíme, jak vysoce je projekt rizikový a jestli je možné pokračovat v jeho 

realizaci bez přijetí zvláštních opatření. [5], [6] 

 

2.4.2  Náměty pro hledání rizikových faktorů 

 

 Během diskusí při kvalitativní analýze jsou témata velmi závislá na 

hospodářském odvětví, v němž je projekt realizován, na historických zkušenostech i 

know-how celého projektového týmu. Pro generování námětu můžeme využít typických 

otázek dle nadcházejícího seznamu. [2]  

 

 Oblast strategií a podnikání: 

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

- Zapadají cíle projektu do podnikové strategie?  

- Jaký bude mít vliv na případné opoždění výstavby na podmínky v podniku? 

- Jak se projeví, nesplní- li se některá část projektových cílů?  

 

Externí faktory: 

- Může být případná politická nestabilita či nesoulad politických zájmů 

ohrožením projektu? 

- Jaké jiné omezující faktory se mohou v externím prostředí vyskytnout? 

- Je projekt vystaven těžko plánovatelným vlivům a jevům, ke kterým patří 

přírodní katastrofy a technologické havárie? 

- Patří projekt do většího programu, který může implikovat plánovaná 

omezení nebo další neočekávané vlivy?  

 

Oblast nákupu a řízení subdodavatelů: 

- Splňuje subdodavatel požadavky kvality zadání projektu? 

- Je uzavření smlouvy se subdodavatelem dostatečně bezpečné, co by 

způsobilo případné zdržení předání subdodávky nebo zásadní problém na 

straně subdodavatele? 

- Nachází se na trhu jiný subdodavatel, který by mohl případný výpadek krýt? 

- Je možné zajištění případných nadstandardních požadavků na bezpečnost 

informací u subdodavatelů?  
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Otázky v oblasti řízení projektu: 

- Máme veškeré projektové cíle jasně definované?  

- Můžeme použít pro řízení tohoto projektu obvyklé metody řízení? 

- Byla provedena nutná rozhodnutí o případných nákupech subdodávek nebo 

realizování vlastními silami?  

 

Otázky v oblasti technické a technologické: 

- Jsou všechny uvedené specifikace přesné a jednoznačné?  

- Byl dříve realizován podobný projekt?  

- Jsou zkušenosti manažera projektu dostatečné?  

 

 

2.4.3  Metody kvantifikace rizikových vlivů  

 

 Jak jsem již uvedla v kap. 2.3.2 Identifikace rizik a v kap. 2.3.3 Kvalitativní 

analýza rizik vytvoří se seznam rizik, jejich kategorizace, posouzení případného 

ovlivnění cíle projektu a vyhodnocení předvídatelnosti a odvratitelnosti zjištěných 

rizikových stavů. Kvůli určení správných opatření je nezbytné nalezení potřebných 

kvantitativních charakteristik pro každé riziko. Charakteristiky popisují nejen 

pravděpodobnost vzniku a celkovou hodnotu, které je rizikem ohrožena, ale i očekávaný 

dopad rizika. 

 

 Kvantifikace rizik projektu není jednoduchá. Pro úspěšné praktikování je 

důležitá kombinace zkušeností a matematických nástrojů. Máme k dispozici různé 

metody, které může pro kvantifikaci použít. Pro přehlednost jsou uvedeny v následující 

tabulce i s jejich výhodami a nevýhodami. [2] 
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Tab. 2.4 - Hodnocení metod kvantitativní analýzy rizik [2],[4]  

Technika Výhody Nevýhody 

Analýza citlivosti 

Skupina odborníků 

připravuje individuální 
návrhy a jejich souhrn je 
následně skupině 

představen. V následujícím 
kole se pak vytváří nové 

návrhy, které tvoří základ 
další diskuze. 

- zjištění individuálních a 
nezávislých odpovědí 

skupiny expertů 
- možnost provedení 

pomocí e-mailu 

- jednoduchost a 
názornost analýzy  

- časově náročné 
- nelze použít klady 

týmové spolupráce 
- nerespektuje případnou 

závislost některých 

rizikových faktorů 
- možnost zkreslení 

problému 

Monte Carlo 

Podstatou simulace je 
generování většího počtu 
scénářů a propočet hodnot 

jejich finančních kritérií 
pro jednotlivé scénáře.  

- používání již dříve 

vyzkoušených 
zkušeností 

- omezení opětovného 

vymyšlení již 
vynalezeného  

- vede analyzující osoby 
k hlubšímu poznání 
rizikové stránky objektu 

a vhodněji podloženému 
rozhodování o volbě 
variant 

- časově náročný výzkum 

- nutnost abstrakce 
vzhledem k odlišnému 
zadání 

- značná pracnost a 
obtížnost 

- nejvýznamnější faktory 
rizika jsou často na 
základě hodnocení 

současnosti minulosti 
nepředvídatelné 

Rozhodovací strom 

Týmová diskuse, která 
postupuje podle předem 

připravených návrhů a 
podkladů. 

- využití kladů týmové 
spolupráce 

- možnost motivování 

- časově náročné 
- nutné dobré vedení 

(moderátor) 

- případné ohrožení 
prosazením vlivu 

silných osobností 

Očekávaná hodnota  

 
- snadno proveditelná - zkreslení individuálním 

přístupem 
- nevyužívá výhody 

týmové spolupráce 

Rozložení 

pravděpodobnosti 

Metoda je zaměřena na 
identifikaci a příčiny 
problémů. Eliminace příčin 

vychází z obranných 
návrhů. 

- eliminace některých 
vlivů se závislostí 

- omezení pouze na 
externí vlivy 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Praktická část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním stavebním podniku. 

Na stavebním projektu je následně ukázán postup a praktické řešení řízení rizik 

s návrhem preventivních opatření pro jejich eliminaci.  

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti:  GREMIS, s.r.o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

Datum zápisu:  24.7.1991 

Předmět podnikání:  

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

- opravy silničních vozidel,  

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, silniční motorová 

doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,  

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  

- zámečnictví, nástrojařství, 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

Základní kapitál:  1 000 000 Kč 

Jednatel: Ing. Miroslav Štola 

 

 

3.2 Charakteristika společnosti 
 

 Společnost GREMIS, s.r.o. po více než 20 letech své existence provádí stavby 

různorodého charakteru v oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb, 

průmyslových staveb, ale i v oblasti rekonstrukcí památkově chráněných objektů nebo 

zateplování budov kontaktními zateplovacími systémy.  

 

 Společnost sídlí ve vlastních areálech ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou, 

ve kterých má k dispozici kompletní zázemí stavební výroby, administrativní budovy, 

prodejní a skladové prostory pro potřeby prodejny stavebnin. Dále společnost vlastní 

vozový park složený z nákladních vozidel, pásových rypadel a nakladačů. Technické 

vybavení odpovídá potřebám prováděných prací, kterými jsou například výstavba 
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inženýrských sítí nebo objemem rozsáhlejší občanská výstavba. Společnost zaměstnává 

přibližně 90 stálých zaměstnanců.    

GREMIS, s.r.o. je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), 

zakládajícím členem Stavebního sdružení Vysočina  (SSV) a členem Hospodářské 

komory České republiky. 

 

3.2.1 Organizační struktura firmy  
 
 Organizační strukturu společnosti GREMIS, s.r.o. znázorňuje následující 

organigram. 

 
 Za společnost GREMIS, s.r.o. jedná jeden jednatel. Řídící funkcí jsou pověřeni 

jednotliví vedoucí úseku. Ve firmě se nachází úsek HSV, úsek PSV, úsek zakázek, 

obchodní úsek a ekonomický úsek. Každý vedoucí úseku má na starosti různé 

zaměstnance, kterým přiděluje úkoly a pracovní povinnosti. Rozpočtáře a přípraváře, 

kteří mají v náplni práce vypracování rozpočtů zakázek do výběrových řízení a další 

Obr. 3.1 - Organigram organizační struktury firmy 

http://www.sps.cz/
http://www.stavbavysociny.cz/
http://www.komora.cz/
http://www.komora.cz/
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činnosti, které jsou spojené s přípravou výroby, řídí vedoucí úseku zakázek. Vedoucí 

úseku HSV je nadřízeným stavbyvedoucích a další zaměstnanců na stavbě. Jednotlivé 

prodejny společnosti má na starosti vedoucí obchodního úseku. Další THP pracovníci 

mají v popisu práce správu třídícího dvoru, údržbu strojů, správu areálu ve Žďáře nad 

Sázavou, personalistiku, fakturaci a účetnictví.  

 

 

3.3 Vstupní analýza podniku 

3.3.1  SWOT analýza - obecně 
 

 Před samotným zkoumáním rizik na konkrétní stavební zakázce je vhodné 

provést komplexní analýzu podniku jako celku. Pro ten účel nám nejlépe poslouží 

SWOT analýza.  

 

 SWOT analýza je komplexní metoda pro zjišťování a mapování aktuálního stavu 

zájmového předmětu. Často se používá právě pro analýzu projektu nebo projektového 

týmu. Bývá jedním ze základních nástrojů při analýze firemního prostředí. SWOT 

analýza je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů. Je 

snadná, jednoduše proveditelná, levná a poskytne nám rychle odpověď. Můžeme ji 

provádět v kterékoli etapě fungování společnosti.  

 SWOT – jsou počáteční písmena příslušných anglických termínů čtyř 

sledovaných faktorů: 

- Strenghts (silné stránky) 

- Weaknesses (slabé stránky) 

- Opportunities (příležitosti) 

- Threats (hrozby) 

Obr. 3.2 - Vztahový diagram SWOT analýzy  
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Silné a slabé stránky se váží k vnitřní situaci podniku. Analyzováním vnitřních 

podmínek můžeme identifikovat faktory, které se mohou významně podílet na 

budoucích nezdarech či úspěších. Slabé stránky podniku znamenají určitá omezení či 

nedostatky, proto se vždy snažíme slabé stránky eliminovat. Silné stránky představují 

kladné faktory, které přináší podniku úspěch a velmi ovlivňují jeho prosperitu.  

S vnějším prostředím souvisí příležitosti a hrozby, které na podnik působí a 

vyplývají z jeho okolí. Příliš nesouvisí s postavením a problémy podniku, ovšem 

výrazně jeho vnitřní procesy ovlivňují. Intenzita a míra vlivu je závislá především na 

typu vnějšího prostředí a faktorech odvětví, do něhož podnik spadá. Příležitosti a 

hrozby jsou úzce spjaty s aktivitami konkurence. 

Dochází k sestavení čtyř seznamů odpovědí, které definují silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. Pak je možné komplexní vyhodnocení fungování firmy, odhalení 

problémů a nových příležitostí rozvoje. SWOT analýza je velmi užitečná při 

strategickém plánování.  

 

3.3.2  SWOT analýza - společnosti 

 

 Předmětem SWOT analýzy je stavební podnik GREMIS, s.r.o. 

   

- silné stránky:   

- kvalitní softwarové vybavení (odpovídá potřebám firmy a její velikosti, 

každoroční školení zaměstnanců),  

- jasné rozdělení pozic (přehledná organizační struktura),  

- vzdělaný a zkušený tým zaměstnanců (minimálně tři čtvrtiny zaměstnanců 

THP jsou s vysokoškolským vzděláním v odpovídajícím oboru, pět 

pracovníků vlastní autorizaci pro provádění pozemních a dopravních 

staveb), 

- sídlo firmy (reprezentativní budova a příjemné pracovní prostředí), 

- vlastní pracovní síly HSV a PSV,  

- stavební výroba doplněná o zámečnickou výrobu,  

- vlastní technické a obchodní zázemí společnosti - vlastní stavební 

stroje (rypadla, bagry, stavební výtahy, nákladní automobily, lešení) a dvě 

prodejny stavebnin (Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou) a recyklační dvůr, 

- držitelé certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a 

systému managementu BOZP dle OHSAS 18001:1999 (velmi důležité, 

protože bývá podmínkou účasti na některých výběrových řízeních), 

- vlastní projekční úsek umožňující obsáhnout zakázku včetně projektu a 

kvalifikovaného ocenění stavby.  
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- slabé stránky:  

- nedostatek pracovníků dělnických profesí pro realizaci staveb (souvisí to 

s dnešní dobou a cenou, za kterou se nyní soutěží zakázky), 

- neexistuje systém řízení rizik, 

- nedostatek času na dostatečně kvalitní přípravu výroby (často se zakázky 

provádí ve spěchu, proto není potřebný čas na předvýrobní přípravu),  

- projekční podklady nejsou v potřebné podrobnosti a dostatečném čase 

(dokumentace odpovídají kvalitou spíše dokumentaci pro stavební povolení, 

než dokumentaci pro realizaci),  

- nedůsledné přenášení povinností a vnitropodnikových nařízení na 

zaměstnance (nedostatečná kontrola zaměstnanců pro plnění jejich 

povinností a dodržování nařízení). 

 

Při vyhodnocení silných a slabých stránek je důležité stanovení jejich důležitosti. 

Použiji proto metodu párového porovnání. Při metodě párového porovnání se poměřuje 

v rámci matice každý prvek s každým. V matici se zaznamenávají souhlasné preference 

aspektu pomocí číslice 1 a nesouhlasné preference číslicí 0. Po proběhnutí všech 

porovnání a přiřazení preferencí nám vznikne pořadí aspektů. Představuje ho suma 

souhlasných preferencí pro každý aspekt, který je definovaný v matici jako řádek. 

Každému posuzovanému aspektu přiřadím i váhu preference. Matice párového 

porovnání jsou pro slabé a silné stránky stavební firmy GREMIS, s.r.o. uvedeny 

v tabulkách 3.1 a 3.2. 

Tab. 3.1 - Metoda párového porovnání silných stránek  

 Č SILNÉ STRÁNKY 1 2 3 4 5 6 7 8 PREFENCE POŘADÍ VÁHA

1
Kvalitní softwarové 

vybavení 
1 0 1 1 0 1 1 5 4 0,17857

2 Jasné rozdělení pozic 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0,03571

3
Vzdělaný a zkušený tým 

zaměstnanců 
1 1 1 1 1 1 1 7 1 0,25

4 Sídlo firmy 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

5
Vlastní pracovní síly 

HSV a PSV
0 1 0 1 1 1 1 5 2 0,17857

6
Vlastní technické a 

obchodní zázemí 
1 1 0 1 0 1 1 5 3 0,17857

7 Držitelé certifikátů 0 1 0 1 0 0 0 2 6 0,07143

8 Vlastní projekční úsek 0 1 0 1 0 0 1 3 5 0,10714

28 1
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Tab. 3.2 - Metoda párového porovnání slabých stránek  

Č SLABÉ STRÁNKY 1 2 3 4 5 PREFENCE POŘADÍ VÁHA

1

Nedostatek 

kvalifikovaných 

techniků pro realizaci  

1 1 0 1 3 1 0,3

2
Neexistuje systém 

řízení rizik
0 1 0 1 2 3 0,2

3

Nedostatek času na 

dodatečně kvalitní 

přípravu výroby

0 0 1 1 2 4 0,2

4

Projekční podklady 

nejsou v potřebné 

podrobnosti a 

dostatečném čase

1 1 0 1 3 2 0,3

5

Nedůsledné přenášení 

povinností a nařízení na 

zaměstnance

0 0 0 0 0 5 0

10 1  

- příležitosti:  

- splnění podmínek zákazníků (vyžadujících kontrolu v oblasti kvality práce, 

bezpečnosti a ochrany zdraví, poradenství a spolupráci při designování 

staveb), 

- podpora celoživotního vzdělávání stavebních techniků (rozvoj znalostí a 

zavádění nových materiálů a postupů do výstavby),  

- každoroční teambuilding (stmelení kolektivu a poznání spolupracovníků, 

které pomůže při rozhodování a řízení), 

- přijetí nového pracovníka do projekčního oddělení (včasné a dostatečně 

podrobné zpracování dokumentací),  

- zavedení systému řízení rizik. 

 

- hrozby  

- nedostatečná ochrana státu před neplatiči (ohrožení finančních toků 

v podniku a nemožnost platit vlastní závazky),  

- zákon o veřejných zakázkách (hodnotící kritérium nejekonomičtější 

nabídky, které si investoři vysvětlují jako nejnižší nabídkovou cenu), 

- nejasná vize státu do příštích let a přetrvávající hospodářská krize,  
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- velká vyjednávací síla zákazníků (kvůli dlouhodobé recesi ve stavebnictví a 

nedostatečném počtu zakázek má investor při vyjednávání velkou výhodu),  

- nedostatek stavebních zakázek, 

- růst konkurence s nabídkou podobných služeb a zkušenými pracovníky,  

- odchod klíčových zaměstnanců (obtížné hledání nových kvalitních 

pracovníků), 

- růst daně z příjmů PO (znamená menší zisk pro firmu).  

Pro vyhodnocení příležitostí a hrozeb nepoužiji metodu párového porovnání, 

protože vývoj obou faktorů je velmi nejistý a posouzení důležitosti by bylo velmi 

obtížné. U těchto faktorů je důležité i zohlednění, s jakou pravděpodobností může 

k jednotlivým aspektům dojít. Proto pro vyhodnocení zvolíme kvalitativní způsob 

analýzy. Máme určeny bodové stupnice s příslušným slovním popisem ve dvou různých 

rovinách (viz. tab. 3.3, 3.4 a tab. 3.6, 3.7). Pro případný přínos nebo dopad a pro míru 

pravděpodobnosti zrealizování jevu. Takto jsou jednotlivé příležitosti a hrozby 

klasifikovány. 

 

Tab. 3.3 - Bodová stupnice pro přínos příležitosti 

Přínos příležitosti Počet bodů

Zanedbatelný 1

Malý 2

Významný 3

Podstatný 4

Neocenitelný 5  

 

Tab. 3.4 - Bodová stupnice pro pravděpodobnosti využití příležitosti 

Pravděpodobnost využití příležitosti Počet bodů

Téměř nemožná (1 - 20%) 1

Výjimečně možná (21- 40%) 2

Běžně možná (41 - 60%) 3

Velmi pravděpodobná (61 - 80%) 4

Téměř jistá (81 - 99%) 5  
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Tab. 3.5 - Vyhodnocení příležitostí  

Příležitost Přínos
Pravděpodobnost 

využití
Hodnota

Splnění podmínek 

zákazníků
3 3 9

Podpora celoživotního 

vzdělávání stavebních 

techniků 

4 2 8

Teambuiding 2 3 6

Nový pracovník do 

projekčního oddělení
3 5 15

Zavedení systému řízení 

rizik
4 5 20

 

 Hodnota výsledné důležitosti je stanovena ze vztahu, součin bodového 

hodnocení přínosu a pravděpodobnosti jeho využití. Následně je porovnání jednotlivých 

aspektů podle důležitosti. To podniku přináší informace, které aspekty mají největší 

prioritu, a je nutné se jimi zabývat nejdříve.  

Tab. 3.6 - Bodová stupnice pro dopad hrozeb  

Dopad hrozeb Počet bodů

Zanedbatelný 1

Malý 2

Významný 3

Podstatný 4

Neocenitelný 5  

Tab. 3.7 - Bodová stupnice pro pravděpodobnosti výskytu hrozeb  

Pravděpodobnost výskytu hrozeb Počet bodů

Téměř nemožná (1 - 20%) 1

Výjimečně možná (21- 40%) 2

Běžně možná (41 - 60%) 3

Velmi pravděpodobná (61 - 80%) 4

Téměř jistá (81 - 99%) 5  
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Tab. 3.8 - Vyhodnocení hrozeb  

Hrozba Dopad
Pravděpodobnost 

výskytu
Hodnota

Nedostatečná ochrana 

státu před neplatiči 
3 4 12

Zákon o veřejných 

zakázkách
3 3 9

Nejasná vize státu do 

příštích let 
2 3 6

Nedostatek stavebních 

zakázek
3 4 12

Růst konkurence 4 3 12

Odchod klíčových 

zaměstnanců
2 2 4

Růst daně z příjmů PO 2 2 4
 

 

 

 Vyhodnocení hrozeb probíhá stejně jako při vyhodnocení příležitosti. Pro 

snadnější zjištění nejrizikovějších hrozeb se provede stanovení důležitosti hro zeb. 

Hodnota důležitosti hrozeb je stanovena vynásobením míry dopadu a pravděpodobností 

výskytu. Podnik ovšem nemůže změnit všechny své nedostatky jedním krokem. Musí se 

snažit postupně vylepšovat chod podniku. Když jsou faktory seřazené podle důležitosti, 

je pak snadnější dojít ke stanovenému cíli.  

 

 

3.3.3  Vyhodnocení SWOT analýzy 

  
SWOT analýza předpokládá, že podnik dosáhne úspěchu maximalizací svých 

předností a příležitostí a minimalizací svých nedostatků a hrozeb. Právě tím by se 

společnost GREMIS, s.r.o. měla řídit. Jedná se o stabilní firmu, která provádí kvalitní 

realizace a disponuje velkým množstvím silných stránek, které jsou velmi důležité pro 

budoucí působnost firmy. Konkurence a další slabé stránky sice mohou rozvoj brzdit, 

ale rozhodně ne zastavit. 
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3.4 Základní údaje o zakázce 

Název akce:  CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ  

ve Žďáře nad Sázavou 

Místo stavby:  k.ú. Město Žďár, p.č. 6209/4, 6211, 6222  

Kraj:  Vysočina 

Odvětví:  občanská vybavenost 

Charakter stavby:  novostavba 

Název a sídlo investora:  Robert Fiala – Global elektro, Okrajová 1167/4,  

 674 01 Třebíč 

Zhotovitel: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

Zpracovatel projektové dokumentace:  

 ateliér Fabík s.r.o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč 

Autorizace: pozemní stavby, č.a. 100 11 71 

Termín plnění: zahájení prací:  6.4.2010 

 dokončení díla a předání objednateli:  30.9.2010 

Postup práce je závazně sjednán harmonogramem, který je uveden v příloze č.1 

bakalářské práce.  

Cena za celou stavbu: cena bez DPH: 40 326 199 Kč 

 DPH (20%):     8 065 240 Kč 

 cena včetně DPH: 48 391 439 Kč 

Cena za dílo hrazena 1 x měsíčně na základě daňových dokladů se splatností 14 dní.  

Pozastávka ve výši 10% sjednané ceny uhrazena po odstranění případných vad a 

nedodělků uvedených v zápise o předání díla.  

Záruka za odvedené dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.  

 
Stavební zakázka je rozdělena na následující objekty: 

SO 01 Novostavba objektu obchodního centra  

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Opěrná stěna 

SO 04 Vodovodní přípojka 

SO 05 Přípojka dešťové kanalizace vč. retenční nádrže  

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace  

SO 07 Přípojka NN 

SO 08 Přípojka horkovodu 

SO 09 Přípojka slaboproudu 

SO 10 Sadové úpravy 

SO 11 Přístřešek pro údržbu a nádoby TKO 

SO 12 Vedení VO 

SO 13 Přeložka části hlavního vodovodního řadu 

PS 01 Teplovzdušné vytápění a větrání 

PS 02 Chlazení 
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3.5 Charakteristika zakázky 

 Záměrem investora bylo vybudování obchodního centra. Část objektu je 

specializována na prodej elektrospotřebičů a zbývající plochy budou sloužit pro prodej 

různých druhů zboží.  

 V severní části objektu budou tři prodejní prostory vč. hygienického a 

skladovacího zázemí. Jižní část bude tvořena jedním velkým prodejním prostorem 

s hygienickým zázemím a skladovou plochou v severní části objektu.  

 Ze stavebně technického hlediska se jedná o montovanou stavbu ze ŽB 

prefabrikovaného skeletu doplněného monolitickou stropní deskou. Ztužení je zajištěno 

tuhou deskou a ztužujícími stěnami. Opláštění je lehkým montovaným pláštěm 

v kombinaci plných a prosklených ploch.  

3.5.1 Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavby 

Architektonicky je řešení novostavby navrženo, aby korespondovalo se 

závaznými regulačními podmínkami vydanými pro danou lokalitu, které znějí: 

maximální výška zastavění 4 nadzemní podlaží, doporučující ukazatel zastavěnosti 

řešeného území stavbou 50%, ukazatel zastavěnosti řešeného území zpevněnými 

plochami pro pěší a parkovacími plochami pro vozidla 30%, ukazatel zeleně řešeného 

území 20%, maximální výška římsy 15m, zastřešení objektu plochou střechou.  

3.5.2 Popis stavebních objektů 

S0 01 – NOVOSTAVBA OBJEKTU OBCHODNÍHO CENTRA  

 Jedná se o jednopodlažní stavbu tvaru dvou vůči sobě posunutých hranolů se 

střešními nástavbami hranolovitého tvaru nad každou z nich. Střední spojovací a 

komunikační část je zvýrazněna na západním průčelí přetaženou stropní konstrukcí ve 

formě krycí stříšky. Podél západního průčelí je přibližně na úrovni stropní konstrukce 

nad vnější zpevněnou plochou z budovy svěšena krycí stříška. Vzdušnost stavbě dodává 

množství velkoprostorových skleněných výplní. Vytápění a větrání budovy bude řešeno 

systémem VZT. Příprava TUV je řešena lokálně.  

SO02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 Materiálově budou provedeny v kombinaci asfaltových pojezdových komunikací 

a parkovacích stání v zámkové dlažbě. Zpevněné plochy pro pěší budou řešeny 

v zámkové dlažbě. Přechody mezi těmito plochami budou zřetelně ohraničeny 

lemováním. Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena odlišnou barvou. Při 

východním průčelí bude pojezdová komunikace pouze pro pojezd osobními vozidly 

stejně jako všechna parkovací stání.  
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SO 03 – OPĚRNÁ STĚNA 

 Pro potřeby výškového vyrovnání terénu bude při východní stěně pozemku 

provedena pohledová železobetonová monolitická opěrná zeď.  

SO 04 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

 Vedení hlavního uličního řádu DN 100/JT 10 LT je umístěno podél 

jihovýchodní hranice pozemku investora. Vedení prochází volným terénem. Stávající 

OM č. 1326, 1007-1340-0000, ul. Nádražní směřující do pozemku bude zaslepeno. 

Nová přípojka bude umístěna o cca 12  m severněji. Vodoměrná sestava umístěna na 

úrovní přízemí ve skladu na stěně. Materiálem pro přípojku bude plastové potrubí 

příslušné třídy pevnosti DN 40 / 50 x 6,9 mm / při tlaku na přípojce 3,50 MPa.  

SO 05 – PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

 Jedná se o kanalizační přípojku dešťové kanalizace. Materiálově je navržena 

z materiálu PVC KG systému Wavin. Dešťové vody budou svedeny z plochých střech 

vnitřními vpustěmi. Ze zpevněných ploch budou odvedeny uličními vpustěmi. Následně 

pak budou odvedeny potrubím dešťové kanalizace do veřejného řadu procházejícího při 

jižním okraji pozemku. Jedná se o uliční řad dešťové kanalizace DN 1000 BE. Zaústění 

bude provedeno do šachty s označením 181. 

SO 06 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

 Jedná se o kanalizační přípojku splaškové kanalizace. Materiálem je vedení 

z materiálu PVC KG systému Wavin. Splaškové vody budou svedeny přípojkou 

splaškové kanalizace plastovým potrubím DN 150 do veřejného kanalizačního řadu 

splaškové kanalizace, který je veden při východním okraji pozemk u. Jedná se o 

kanalizační řad DN 300 KA a zaústění bude provedeno do kanalizační šachty 2149.  

SO 07 – PŘÍPOJKA NN 

 Přípojka NN je napojena ze stávající trafostanice na pozemku p.č. 6182. Dále je 

trasa vedena po pozemku p.č. 6181 v zemní rýze po volném terénu. Na vlastním 

pozemku pak pokračuje v zemní rýze pod komunikací do měřícího místa a dále do 

objektu. Měření bude umístěno ve střední části objektu na východním průčelí. Na 

základě požadovaného rezervovaného příkonu bylo navrženo jištění a přívodní vedení.  

SO 08 – PŘÍPOJKA HORKOVODU 

 Trasa je vedena ze stávající rozdělovací šachty na trase horkovodu na p.č. 

6209/4 volným terénem. Na vlastním pozemku pak v zemní rýze do střední části 

objektu a následně do střešní nástavby do výměníkové stanice. Materiálem budou 

předvolované ocelové roury.  
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SO 09 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU 

 Vedení sítě technické infrastruktury – vedení O2 se nachází při severním okraji 

pozemku. Připojení bude provedeno zemním vedením v kabelové rýze vedené pod 

komunikací a ukončené na připojovací skříňce u středu budovy na západním průčelí 

vedle měřící skříně NN. 

SO 10 – SADOVÉ ÚPRAVY, PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY  

 Vzhledem k malé rozloze pozemku vlastněné investorem jsou prvky umístěny 

podél parkovacích stání a komunikací. Bude se jednat především o travnaté porosty 

doplněné lokálně pokryvnou výsadbou nízkovzrůstové zeleně. Prostor pro uložení 

kontejnerových nádob na TKO se nachází v severovýchodní části pod opěrnou stěnou 

jako samostatný objekt SO 11. 

SO 11 – PŘÍSTŘEŠEK PRO ÚDRŽBU A NÁDOBY TKO 

 Tvarově se bude jednat o obdélníkovou stavbu. Stěny i zastřešení provedeny 

z pohledového betonu. Nosnou konstrukci tvoří stěnová konstrukce. Zastřešení neseno 

na ocelových sloupech.  

SO 12 – VEDENÍ VO 

 Podél komunikace při východním průčelí je v zeleném pásu umístěno vedení VO 

včetně osazených osvětlovacích těles parkového provedení na nízkých stožárech.  

SO 13 – PŘELOŽKA ČÁSTI HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU 

 Podél jihozápadního průčelí objektu prochází pod budoucí komunikací hlavní 

vodovodní řád DN 200/JT 10 LT. Na základě požadavku správce bude část vedení 

v délce cca 57,10 m přeložena do prostoru budoucího zeleného pásu. Hloubka uložení 

se předpokládá cca 150 m pod terénem.  

PS 01 – TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ  

 Strojovna vzduchotechniky je umístěna na úrovni 2. NP. Odtud jsou potrubní 

rozvody vedeny šachtou do prostoru pod strop 1. NP. Zde jsou rozvody vedeny 

v kruhových SPIRO potrubích opatřených koncovými elementy. Pro rozvod vzduchu 

anemostaty a směrovými tryskami, resp. mřížkami na potrubí pro odvod vzduchu. 

V systému VZT je vsazen systém rekuperace.  

PS 02 – CHLAZENÍ 

 Jednotlivé chladící jednotky budou umístěny na ploché střeše na budově. 

Propojovacím vedením budou spojeny s distribučními elementy v jednotlivých 

prodejních provozech.  
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Tab. 3.9 - Rozpočtové náklady na jednotlivé stavební objekty 

Cena bez DPH 

[Kč]

Procento z 

celkové 

ceny

SO 01 Novostavba objektu obchodního centra 29 287 160 72,63%

SO 02 Zpevněné plochy 7 321 364 18,16%

SO 03 Opěrná stěna 1 160 852 2,88%

SO 04 Vodovodní přípojka 69 601 0,17%

SO 05 Přípojka dešťové kanalizace vč. retenční nádrže 1 452 104 3,60%

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 108 868 0,27%

SO 10 Sadové úpravy 147 309 0,37%

SO 11 Přístřešek pro údržbu a nádoby TKO 320 572 0,79%

SO 12 Vedení VO 132 000 0,33%

SO 13 Přeložka části hlavního vodovodního řadu 326 320 0,81%

Cena celkem 40 326 150 100,00%

Označení a název stavebního objektu

 

 

3.6 Řízení rizik stavební  zakázky 

 Společnost GREMIS, s.r.o. nemá k dispozici žádný systém řízení rizik a rizika 

také neřídí. Proto se k rizikům nepřihlíží dostatečně a případná identifikace rizik je 

pouze díky pocitům a zkušenostem řídících pracovníků. Další fáze řízení rizik nejsou a 

ošetření rizik zahrnuje pouze případné pojištění bankovními subjekty, tvorbu rezerv a 

případně sankční opatření vůči zadavateli, která jsou ošetřena ve smlouvě o dílo.  

 Prvním krokem je vybudování systému řízení rizik a tvorba registru rizik, 

z kterého se bude vycházet při řešení konkrétních stavebních zakázek.  

3.6.1  Stanovení kontextu 

Než začne samotné posouzení rizik, je důležité stanovit kontext. Stanovení 

kontextu znamená určení a uvedení do souvislostí všech potřebných aspektů, které se 

podílí na zkoumání daných rizik.  

 

Musíme si odpovědět na základní otázky: 

- Co je předmět zkoumání? 

- Jaký je cíl procesu? 

- Jaká je fáze zakázky, ve které je analýza prováděna? 

- Jaká jsou kritéria pro posuzování rizik? 
 identifikace rizika, 
 pravděpodobnost možnosti výskytu, 
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 stanovení dopadu, 
 významnost rizika, 
 úroveň přijatelného rizika, 
 zohlednění kombinace rizik. 

Pro přehlednost jsou otázky zodpovězeny v následující tabulce 3.10.  

 
Tab. 3.10 - Kontext procesu řízení rizik  

Předmět zkoumání
Rizika při realizaci - Centrum moderního bydlení, 

Žďár nad Sázavou

Cíl procesu
Registr rizik a návrh opatření na eliminaci 

nepřijatelných rizik

Fáze zakázky Výběrové řízení na generálního dodavatele zakázky

Kritéria pro posouzení rizik

Identifikace rizika kvalitativní metoda - RIPRAN (modifikovaná)

Pravděpodobnost možnosti 

výskytu
slovní popis, hodnotící stupnice

Stanovení dopadu slovní popis, hodnotící stupnice

Významnost rizika

hodnotící matice rizik - slovní popis,                  

hodnotící stupnice

Úroveň přijatelného rizika

zanedbatelné riziko - slovní popis,                       

hodnotící stupnice

Zohlednění kombinace rizik ne  

 V následující části jednotlivé aspekty rozeberu. Vše bude řešeno pro konkrétní 

případ výstavby Centra moderního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. 

3.6.2  Identifikace rizik 

Výsledkem identifikace rizik je kompletní seznam rizik, nebo případných 

nebezpečí a jejich scénářů. Při tvorbě seznamu rizik jsou důležité především dřívější 

zkušenosti podniku, názory odborníků (nejen interních zaměstnanců, ale i externistů), 

použití brainstormingu nebo vyplnění dotazníků zaměstnanci podniku. Podkladem nám 

může být i provedená SWOT analýza a poklady, které souvisí s konkrétní stavební 

zakázkou. 

Musíme se snažit, aby seznam byl kompletní, protože chybějící informace 

mohou výrazně ovlivnit celý proces a tím dojde ke změně očekávaného výsledku. 

Pokud některá rizika neidentifikujeme, nebudeme schopni je analyzovat a následně i 

eliminovat v následujících fázích. Ovšem proces řízení rizik je dynamický a během 

průběhu výstavby dochází k jeho modifikování. Některá rizika mohou vzniknout a další 

zaniknout, proto je důležitá neustálá kontrola a upřesňování seznamu.  
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 Postup pro sestavení výstupního seznamu může být různý. Nejprve můžeme 

hledat odpověď na otázku:,,Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když …?“ To 

znamená, že k hrozbě hledáme možné následky. Ovšem postup může být i opačný. 

Získáme text řádku z odpovědi na otázku:,,Co může být příčinou, že to a to 

nepříznivého v projektu nastane?“ To znamená, že ke scénáři chceme najít jeho příčinu. 

[6]  

 V této práci bude použitý způsob identifikace druhý z výše popsaných způsobů 

identifikace rizik. Pokud analyzujeme rizika v rámci výběrového řízení na generálního 

dodavatele, tak nám postačí při identifikaci hrubší podrobnost. Až po získání zakázky je 

vhodné detailnější rozšíření.  

 

 Následující tabulka 3.11 představuje seznam identifikovaných nebezpečí a 

scénářů nebezpečí. Dále jsou rozebrána některá hlavní nebezpečí a jak zapadají do 

konkrétní zakázky.  
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Tab. 3.11 -  Identifikace nebezpečí a scénářů nebezpečí 
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Velmi významným nebezpečím pro zakázku jsou nepříznivé vlivy 

povětrnostních podmínek. Zahájení zemních prací na pozemku sice začíná v dubnu, tím 

se nepředpokládá ohrožení z důvodu nízké teploty. Mokrý proces vyžadují především 

betonáž základových pásů a věnců nebo podlah. Proto je u těchto procesů nutné 

dodržení potřebných klimatických podmínek a připravenost předcházejících stavebních 

prací (nosná konstrukce, střešní plášť budovy a výplně vnějších otvorů).  

 

 Dalším podstatným aspektem, který může mít vliv na průběh výstavby je 

nedodržení časového plánu stanoveného v SOD. Důvodem může být pozdní dodávka 

materiálů a výrobků nebo právě výše zmíněné nepříznivé povětrnostní podmínky.  

Kvalita a plánování dodávek vstupních materiálů a výrobků je rovněž podstatná. Při 

špatném plánování nákladů především u materiálově náročné stavby může dojít 

k  mnoha problémům. 

 

 Pozornost by se měla věnovat i nebezpečím spojeným se špatnou koordinací 

stavební výroby. Prostor staveniště je kvůli stávající okolní zástavbě omezený, a to by 

při špatné koordinaci mohlo vést ke vzniku problémů. Důležité je zajištění plánovaného 

postupu jednotlivých prací a jejich vzájemná návaznost. Jednotlivé činnost i vyžadují 

určitý prostor pro manipulaci při provádění prací, mechanizaci a uskladnění materiálů. 

Pokud by řídil organizaci práce na stavbě pracovník, který není dostatečně zkušený, 

mohlo by dojít k hrozbě nedodržení časového plánu, ale i ohrožení bezpečnosti práce na 

stavebním díle. Z toho důvodu by řídící činnost měli vykonávat pracovníci se 

zkušenostmi, znalostmi a potřebnými dovednostmi.  

 

 Ve fázi výběrového řízení na generálního dodavatele je podstatným nebezpečím 

chyba v rozpočtu, který investor předkládá. Bohužel toto nebezpečí se v reálném světě 

vyskytuje velmi často. Účastníci výběrového řízení jsou většinou nuceni k velmi 

rychlému odevzdání cenové nabídky. Ve stanovené lhůtě musí prostudovat velké 

množství podkladů, například zadávací dokumentaci nebo projektovou dokumentaci. 

Důležité je i oslovení dodavatelů stavebních materiálů a ocenění vlastních prací. 

Investor nerad přistupuje k následnému navýšení ceny nákladů. Případně je zde prostor 

pro vznesení dotazů k nejasným nebo sporným bodům v dokumentaci. Nezbytná je i 

tvorba rezervy v rozpočtu, která zahrnuje některá rizika.  

 

 Riziko představují i případné vícepráce. Při požadavku víceprací ze strany 

stavebníka dochází často k rozporům se zhotovitelem, dochází totiž k posunu termínu 

dokončení zakázky a zvýšení nákladů.  
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3.6.3  Analýza rizik 

 

 Pro analýzu rizik v tom projektu je užitá metoda kvalitativní analýza rizik. 

Vychází z metody RIPRAN, ale je upravena sloučením slovního hodnocení a hodnocení 

stupni s přiřazením bodů v rozpětí 1 až 5. 

  

 Přiřazení pravděpodobností možného výskytu nebezpečí je uvedeno 

v následující tabulce 3.12. Pro lepší posouzení pravděpodobnosti výskytu je použitý 

slovní popis doplněný o číselný interval. Po proběhnutí přiřazení souhrnné 

pravděpodobnosti se každému individuálnímu případu přiřadí příslušný číselný stupeň. 

Postup přiřazení jednotlivých pravděpodobností je popsán dále.  

 

Tab. 3.12 - Určení pravděpodobnosti možného výskytu 

Stupeň

1 Téměř nemožná 0,01 - 0,20

2 Výjimečně možná 0,21 - 0,40

3 Běžně možná 0,41 - 0,60

4 Velmi pravděpodobná 0,61 - 0,80

5 Téměř jistá 0,81 - 0,99

Pravděpodobnost možného výskytu

 
 

 První fáze probíhá přiřazením pravděpodobností možného výskytu pro 

jednotlivé aspekty nebezpečí (příčiny). V následující fázi se přiřadí pravděpodobnost ke 

scénáři nebezpečí (následku). Další částí je stanovení celkové neboli souhrnné 

pravděpodobnosti pro každé identifikované riziko. Souhrnná pravděpodobnost se 

vypočítá jako součin pravděpodobnosti nebezpečí s pravděpodobností scénáře. Pak je 

každé souhrnné pravděpodobnosti přiřazen příslušný stupeň vycházející z tabulky 3.12., 

a tím dochází k zjednodušení jejich vyhodnocení.  

  

 Každému riziku také určíme výši dopadu realizace dané události. Pomocí 

hodnotící tabulky se slovním hodnocením dopadu a jeho číselného stupně. Součástí 

tabulky je i výše škody. Finanční ohodnocení výše škody bylo provedeno po konzultaci 

s vedením stavební firmy. Tabulka 3.13, která se určením dopadu zabývá, je následně 

uvedena. 

  

 Poslední nutný krok této části je stanovení celkové hodnoty rizika. Ta se  

vypočítá vynásobením souhrnné pravděpodobnosti a dopadu pro každé 

z identifikovaných rizik. Následné výsledky jsou nám nápomocny v další fázi pro 

roztřídění rizik dle jejich významnosti na zakázku.  
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Tab. 3.13 - Tabulka pro určení dopadu rizika a výše škody 

Stupeň Dopad Výše škody

1 nevýznamný do 0 Kč

2 malý do 100 000 Kč

3 citelný do 500 000 Kč

4 kritický do 10 000 000 Kč

5 katastrofální nad 10 000 000 Kč  
 
3.6.4  Hodnocení rizik  

 
 Při hodnocení rizik je důležité stanovit, které rizika jsou pro nás ještě 
akceptovatelná. Musíme tedy určit úroveň akceptovatelnosti, která je stanovena 

kategorií významnosti. Kategorie významnosti vyplývá z hodnoty stupně určitého 
rizika. Kategorie významnosti jsou vyznačeny v níže uvedených tabulkách 3.14 a 3.15.  

 
Tab. 3.14 - Matice hodnocení rizik 

Nevýznamný Malý Citelný Kritický Katastrofální

1 2 3 4 5

Téměř jistá 5 5 10 15 20 25

Velmi 

pravděpodobná
4 4 8 12 16 20

Běžně možná 3 3 6 9 12 15

Výjimečně 

možná
2 2 4 6 8 10

Téměř nemožná 1 1 2 3 4 5

Dopad

Pravděpodobnost 

výskytu

 
 

Tab. 3.15 - Významnost rizika  

Hodnota Slovní popis

1 - 5 Zanedbatelné riziko - akceptovatelné

6 - 14 Vážně riziko - nutné ošetření

15 - 35 Zásadní riziko - nutné ošetření
 

 

 Rizika, jejichž hodnota se nachází v intervalu 1 – 5, jsou klasifikována jako 

zanedbatelná rizika. Nemusíme se jimi v tomto případě zabývat a pouze je akceptujeme. 

Ovšem jsou archivována a v další etapě výstavby se znovu přezkoumají. Další rizika, 

která mají hodnotu vyšší než 5, je nutné ošetřit. Seznam, který kompletuje všechny 

předcházející fáze, je zpracován v tab. 3.16. 



51 
 

 
 

 

 

  

Tab. 3.16 - Seznam identifikovaných, analyzovaných a hodnocených rizik 
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3.6.5  Ošetření rizik 

 
 Ošetření rizik bude provedeno na rizicích, která byla v tab.  3.16 hodnocena jako 

neakceptovatelná.  U těchto nebezpečí je potřebné zajištění opatření a ošetření rizik. 

 
 
 Vícepráce ze strany stavebníka 

 
 Požadavek na provedení víceprací na stavební zakázce není ničím neobvyklým. 

Pokud si je investor vědom, že požadované práce nebyly v původním zadání, a proto 
jsou v plné výši navíc oproti ujednání ve smlouvě o dílo a také je v plné výši uhradí, 
nastává ideální scénář.  

 
 Problém by ovšem nastal, kdyby vícepráce byly příliš velkého rozsahu a citelně 
zasáhly do časového harmonogramu. V tom případě by mohl být posunut konečný 

termín odevzdání hotového stavebního díla. S přijmutím víceprací souvisí i čas na 
provedení kalkulací dalších nákladů a také odsouhlasení víceprací oběma stranami.  

 
 Proto je důležité mezi opatření zahrnout pečlivé zapisování dodatečných 
požadavků investora se všemi náležitými podpisy oprávněných osob. Vícepráce by se 

měly přijímat po pečlivém analyzování všech s nimi souvisejících dopadů. Mezi ně patří 
termíny dokončení díla, zvýšení nákladů a osoby zodpovědné za případné riziko.  

 
 Vhodné je rovněž zakomponování pravidel postupu řešení víceprací do smlouvy 
o dílo. Vyhneme se nepříjemnostem a stanovíme i osoby, které o případných 

vícepracích mohou rozhodovat.  
 

 
 Špatná koordinace stavební výroby 
 

 Základem pro správnou koordinaci stavební výroby je pečlivá organizace 
výstavby. Té docílíme především nasazením účinných kontrolních mechanismů. Hlavně 

mezi tyto kontrolní mechanismy patří kontrolní dny na stavbě, kontrola časového 
harmonogramu výstavby a rovněž kontrola rozpočtu zakázky. Vhodné je stanovení 
postupu řešení u klíčových okamžiků, které mohou během řízení stavební zakázky 

nastat.  
 

 Ovšem i při splnění těchto pravidel není zaručeno, že bude stavební výroba 
správně koordinována. Důležitým předpokladem úspěchu je obsazení manažerských 
pozic vhodnými zaměstnanci. Pracovníci musí mít potřebné znalosti a dovednosti, ab y 

byli schopni svoji práci odvádět kvalitně. Vhodná je i dostatečná praxe a zkušenosti 
těchto zaměstnanců.  
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Chyba ve smluvním rozpočtu zakázky 

 
 Tvorba rozpočtu je náročná nejen časově, ale vyžaduje pečlivé a odborné 

zpracování. Rozpočtáři by měli být zodpovědní a pro eliminaci případných chyb je 
důležitá vícestupňová kontrola předkládaného rozpočtu. Pokud vedení společnosti 
rozhodne o přijetí zakázky, na kterou ovšem její zaměstnanci nejsou schopni správně 

sestavit rozpočet, vzniká tím první riziko spojené s rozpočtem.  
 

 Nejspolehlivější ochranou před výskytem chyby v rozpočtu je pečlivá kontrola 
rozpočtu nejen rozpočtářem, ale i jeho nadřízeným.  
 

 
 BOZP 

 
 Tento problém se týká nejen ochranných pracovních pomůcek, ale BOZP 
celkově. Pokud by došlo ke zdravotnímu úrazu nebo ztrátě lidské života, jedná se o 

velký problém. Proto je důležitá kvalitní organizace práce, pravidelná školení 
zaměstnanců a především důslednost vedoucích pracovníků. Ti musí zkontrolovat 

používání ochranných pomůcek, budování zábradlí a bednění otvorů, kde by mohlo 
dojít k pádu osob.  
 

 
 Nedodržení časového plánu  

 
 Časový plán mohou narušit nejrůznější důvody. Mohou to být třeba výše 
zmíněné vícepráce, nepříznivé klimatické podmínky, zpoždění dodávky materiálů i 

špatná koordinace stavební výroby. 
 

 Hlavním předpokladem, aby vše bylo provedeno ve smluvně stanoveném 
termínu, je vhodně sestavený časový harmonogram prací. Důležitá je návaznost 
jednotlivých prací a ponechání případné časové rezervy.  
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4 ZÁVĚR 
 

 Cílem mé práce bylo analyzování rizik na konkrétním výstavbovém projektu, 

který byl pojmenován ,,Centrum moderního bydlení“ ve Žďáře nad Sázavou. Projekt 

realizovala stavební firma Gremis, s.r.o. Pro analýzu rizik jsem využila metodu 

RIPRAN. Následně jsem navrhla opatření, která by měla vyskytující se rizika 

eliminovat.  

 Důležité bylo nastudování a zpracování problematiky rizik, která se ve 

výstavbových projektech vyskytují. Věnovala jsem se postupu řízení rizik. Tento postup 

zahrnuje plánování řízení rizik, identifikaci rizik, kvalitativní a kvantitativní analýzu 

rizik a plánování obrany proti rizikům. Rizika se v projektu mohou vyskytnout 

v různých formách. Jejich vliv se může projevit po celou dobu realizace stavebního díla. 

Proto nesmíme podcenit i malá rizika a během realizace stavby se k nim znovu vrátit a 

aktuálně vyhodnotit jejich vliv.  

 Rizika se v reálném světě běžně vyskytují a stavební trh není výjimkou. 

V praktické části identifikovaná rizika nejsou mezi stavebními firmami příliš odlišná, 

ale rozdíl je v tom, zda se firma snaží rizika zmírnit. Identifikace rizik, která mohou 

podnik ohrozit, je proto velmi důležitá, a nesmíme žádnou případnou hrozbu 

opomenout. Po provedení identifikace jsem díky seznamu rizik získala podklad pro 

zvážení opatření, aby nedošlo k ohrožení projektu. Firma nemusí hned vyčíslovat 

veškeré pravděpodobnosti, ale důležité je rozeznání hrozeb a nalezení účinných řešení, 

která hodnotu rizika sníží na akceptovatelnou.  

 Doufám, že navržený postup pro řízení rizik na této konkrétní zakázce bude pro 

firmu Gremis, s.r.o. přínosem a při realizaci další zakázek jim pomůže s urychlením a 

upřesněním procesu řízení rizik.  
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