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Abstrakt 

 Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. Teoretická část je 

zaměřena na základní rozdělení rizik, následně na management rizik a jejich řízení. 

Praktická část řeší identifikaci a analýzu rizik spojenou s návrhem opatření na jejich 

eliminaci. Praktická část je řešena na konkrétním projektu, jehož realizací byla pověřena 

konkrétní stavební společnost. 
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Abstract 

 The subject of the work is risk management in construction companies. The 

theoretical part focuses on the basic division of risk, then to risk management and 

control. The practical part solves the identification and analysis of risks associated with 

the proposal of measures to eliminate them. The practical part is solved on a particular 

project, whose implementation was entrusted to a particular construction company. 
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1 ÚVOD 

 

 Problematika řízení rizik je v současné době stále více diskutovanou záležitostí. 

V posledních letech se stává čím dál více vyžadovanou součástí výstavbových projektů 

a ve vybraných případech i nezbytnou. Stavební podniky jsou situací na trhu tlačeny 

k tomu, aby vytvářely vlastní systémy na ovládnutí rizik. I přes tento tlak v řadě 

podniků tyto systémy stále chybí. V mé práci se proto zaměřuji na řízení rizik ve 

stavebním podniku, včetně jejich identifikace a analýzy. Cílem mé práce bude navržení 

opatření, která by měla vést ke snížení dopadu daných rizik. 

 

 Svou práci jsem rozdělil do dvou částí. V první části se věnuji teoretickým 

poznatkům k dané problematice. Zejména pak managementu rizika, jeho systému a 

zásadám. Dále druhy rizik, jejich řízení a analýze. 

 

 Ve druhé části své práce se zabývám praktickou stránkou věci na konkrétní 

stavební zakázce. Jedná se o projekt Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. armády 

112/1, Vyškov, pro jehož realizaci byla vybrána firma STAEG Stavby, s. r. o. V této 

praktické části identifikuji stěžejní rizika, která působí na daný projekt, a navrhuji řešení 

na omezeních jejich dopadů. 
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2 RIZIKO VE VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTECH 
 

2.1 Charakteristika pojmů 

2.1.1  Riziko 

 Slovem „riziko“ se označují kvalitativně dosti rozdílné, i když velice příbuzné 

pojmy. Záleží na odvětví, oboru a problematice, co se pod tímto názvem rozumí; záleží 

koneckonců i na jazyku, ve kterém se o riziku hovoří nebo píše (v češtině má „riziko“ 

většinou negativní odstín). Slovem „riziko“ se ve výstavbovém projektu například 

označuje: 

 nebezpečí psychické, fyzické nebo majetkové újmy (úpadek dodavatele apod.), 

 zdroj takového nebezpečí (přírodní jevy, lidé nebo zvířata a činnosti), 

 hmotný statek nebo osoba vystavená nebezpečí, 

 možná nejistá událost nebo situace, která může mít záporný nebo kladný účinek 

na cíle projektu, 

 pravděpodobnost vzniku nepříznivé události, 

 možnost zisku nebo ztráty při investování, popř. podnikání.[2, s. 253] 

 

Další možná definice rizika, která je již více konkretizována na újmu, zní 

následovně: 

 

Riziko je pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé Osobě vystavené nebezpečí 

(nositeli, popř. příjemci) realizací scénáře nebezpečí, vyjádřená v měnových nebo 

jiných jednotkách. [3, s. 152] 

2.1.2 Hodnota rizika 

 Hodnota rizika je jedním z nejdůležitějších údajů, který v rámci problematiky 

rizik určujeme. Hodnota rizika se může skládat z mnoha aspektů, které na sebe 

vzájemně působí, obecně je ale vyjádření této hodnoty velmi snadné. Lze ji stanovit dle 
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jednoduchého vzorce vynásobením pravděpodobnosti Pi a dopadu rizika Di. Tímto 

triviálním matematickým výpočtem dostaneme hodnotu rizika HRi.  

HRi = Pi x Di 

Ve většině případu dostaneme výslednou hodnotu v penězích, jelikož 

pravděpodobnost Pi je bezrozměrná veličina a dopad Di, bývá takřka vždy cenově 

určen.[1] 

2.2 Management rizika 

 Management rizika je součástí projektového managementu. V rámci tohoto 

odvětví managementu existuje řada koncepcí na ovládání rizik, které se však od sebe 

nijak zásadně neliší. Rozdíly mezi jednotlivými koncepcemi najdeme v jejich 

uspořádání, podstata však zůstává stejná. V rámci každé koncepce je totiž nutné riziko 

určit, kvalifikovat a kvantifikovat.[2] 

2.2.1 Dělení rizik 

Rizika lze dělit dle řady hledisek, přičemž může v rámci jediného projektu dojít 

k takřka libovolné kombinaci jednotlivých typů. 

 

Základní dělení: 

 rizika finanční, 

 změna kurzu měn, 

 úroveň likvidity, 

 vývoj úrokových sazeb, 

 změna daní. 

 rizika z vyšší moci, 

 živelné katastrofy, 

 válečné konflikty, 

 havarijní události. 

 

 



13 

 

 rizika technologická a technická, 

 selhání techniky, 

 selhání technologického postupu, 

 rizika selhání lidí, 

 zdravotní problémy, 

 nedbalost, 

 úmysl. 

 

Dělení rizik dle charakteru: 

 ovlivnitelná 

 velikost projektu, 

 rozsah projektu, 

 komplexnost projektu, 

 nastavení časových termínů, 

 kompetence účastníků projektu, 

 kvalifikace dodavatele prací a služeb. 

 neovlivnitelná. 

 změna politické situace, 

 makroekonomický vývoj, 

 legislativní podmínky, 

 disponibilit zdrojů, 

 technický pokrok.[4] 

 

Dělení rizik dle pravděpodobnosti výskytu: 

 nepatrná, 

 malá, 

 větší, 

 velká, 

 velmi velká. 
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Dělení rizik dle výše možné škody: 

 nevýznamná, 

 malá, 

 citelná, 

 kritická, 

 katastrofální. 

 

   Tabulka 2.1 - Kategorizace rizika [4, s. 190] 

 

    

   ……. Rizika nedoporučená k přijetí 

      …….. Rizika přijatelná s opatřeními 

      …….. Rizika přijatelná bez zásadních opatření 

 

Dělení rizik dle místa výskytu projektu 

 organizační, 

 plánovací, 

 technická, 

 věcného rámce, 

 externí závislosti. 
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Dělení rizik dle oblasti původu: 

 smluvní rizika, 

 ze strany zákazníka, 

 ze strany subdodavatele, 

 ze strany řešitele projektu, 

 z obchodních podmínek.[4] 

2.2.2 Zásady managementu rizika 

V rámci zásad managementu rizika hovoříme hlavně o typech přístupu manažera 

nebo týmu manažerů k riziku. Jde o přístup proaktivní a reaktivní. 

 

Proaktivní přístup spočívá v prevenci. Manažer by měl předcházet všemi 

možnými dostupnými prostředky tomu, aby riziko vůbec nastalo nebo aby jeho dopad 

byl co možná nejmenší. Je třeba mít na paměti, že dopad rizika je vždy určitým 

způsobem ztrátou a zdrojem komplikací. 

 

Reaktivní přístup volíme tehdy, nemůžeme-li zabránit riziku, aby nastalo. Tento 

přístup spočívá v přípravě rizikového scénáře, který aplikujeme v případě, že nastane 

dané riziko. [2] 

  

Každý člověk se někdy ve svém životě setkal se situací, kdy někdo v jeho okolí 

pronesl, že danou věc nebo daný problém tušil. Dobrý projektový manažer by měl umět 

prozíravě naslouchat svému instinktu a nepodceňovat aspekty, které mu lidově řečeno 

nevoní. Pokud je podcení, může pak už jen bezradně přihlížet následkům svého 

nepočínání. Jen málo projektových manažerů přízná svoji chybu do té míry, že si ji 

zdokumentuje. Vlastní systém dokumentování či zaznamenávání vlastní zkušeností, 

včetně těch negativní, může být pro budoucí praxi vysoce přínosný. Chyby nebo 

nedokonalosti, kterých se člověk dopustí, by měli sloužit k ponaučení a neopakování 

dané situace, stejně jako kladně hodnocené již realizované postupy.[5] 
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2.2.3 Strategie ovládnutí rizika 

Každý projekt je zatížen větší nebo menší škálou rizik. Soubor těchto rizik se 

nazývá portfolio rizik. V rámci portfolia rizik je nutné myslet na všechna daná rizika. I 

když se může zdát, že jednotlivá rizika spolu nesouvisí, opak bývá pravdou. Je nutné 

zaměřit se i na jejich vzájemnou provázanost. Pro rozhodování o postupu můžeme 

postupovat dle čtyř základní strategií rizik:[2] 

 

1. Strategie převzetí rizika 

Jedná se o situaci, kdy osoba zodpovědná za riziko nebo osoba, k níž se riziko 

vztahuje, žádným způsobem nesleduje ani nehodností možnosti rizik. Rizika, která se 

vyskytnou, příjme a řeší v tu chvíli, až nastanou. Tento přístup není možné použít 

v situacích, kdy se rizika vztahují k peněžním toků, časovému plánu projektu nebo 

kvalitě.[2] 

 

2. Strategie ošetření rizika 

Jedná se o strategii obsahující zásadu proaktivnosti, kterou jsem popsal v části 

2.2.2. Tato strategie spočívá ve vytvoření preventivních opatření, vedoucích 

k celkovému snížení následků portfolia rizik.[2] 

 

3. Strategie přenesení rizika 

Uvedená strategie je využívána v případě, kdy osoba zodpovědná na za riziko 

není schopna sama nést jeho případné následky. Dochází k tomu, že část nebo celé 

riziko přenese jinam. Nejčastěji dohází k přesunu formou pojistky na pojišťovnu nebo 

na banku v podobě bankovní záruky.[2] 

 

4. Strategie zrušení rizika 

Strategie je volena v krajních případech, kdy nastanou v rámci projektu taková 

rizika, která není možná vyeliminovat, snížit ani přesunout na třetí osobu či stranu. 

Zrušením rizika se rozumí zrušení projektu nebo zamítnutí jeho zahájení. Případné 

zrušení již započatého projektu však podněcuje vznik dalšího rizika, a sice rizika 

úpadku osoby nebo firmy, která projekt realizuje.[2] 
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2.2.4 Shrnutí managementu rizika 

Je důležité uvědomit si, že proces řízení rizika není součástí pouze přípravné 

fáze projektu. Je to proces, který běží během celé životnosti projektu. Každý dobrý 

projektový manažer by si měl uvědomit následujících pět věcí:[5] 

 Řízení rizik a problémů není něco navíc – je to nedílná část práce skvělého 

projektového manažera, 

 Problémy a rizika by měly být jasné, opodstatněné – a zejména mít vztah ke 

konkrétnímu projektu, 

 Hodnocení postupu projektu není úplné bez toho, že projdete záznamy o rizicích 

a projektech, 

 Své úsilí soustředit na ta největší rizika a problémy, nikoliv na ta, proti kterým 

se můžete bránit nejsnáze, 

 Záznamy o rizicích a problémech používat i tehdy, kdy je třeba prověřit celkové 

zdraví projektu.[5, s. 47] 

2.3 Řízení rizik 

 Pod pojmem řízení rizik se rozumí systematický proces identifikování, 

analyzování a reagování na rizika projektu. Zahrnuje maximalizaci pravděpodobností a 

důsledků událostí a minimalizaci pravděpodobností a dopadů událostí nepříznivých pro 

splnění cílů projektu.[4, s. 198] 

2.3.1 Plánování řízení rizik 

  

 Obrázek 2.1 – Postup plánování řízení rizik 

 
Návrh metod a přístupů k rizikům 

Stanovení hlavních ukazatelů a přijatelnosti rizik 

Posouzení hlavních projektových a externích rizik 

Určení celkové rizikovosti projektu 
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Mít naplánované, jaký způsobem bude možné případná rizika projektu řídit je 

z mnoha hledisek velkým přínosem pro fungování projektu. Dopředu naplánovaná 

strategie a postupy tohoto procesu se mohou během realizace projektu ukázat jako 

mocná zbraň. Celý proces plánování je možně provést na základě následujících kroků: 

[8] 

 

1. Určení celkové úrovně rizikovosti projektu 

 V prvním kroku probíhá určení míry rizikovosti projektu. Nejčastěji posuzujeme 

rizika na základě vlastní zkušenosti. V případě, že plánovaný projekt je nový, dříve 

nerealizovaný, mívá manažer nebo tým manažerů tendence přisuzovat mu vysokou míru 

rizika, jelikož jde v přeneseném slova smyslu o cestu do neznáma. Pokud se jedná o 

realizaci již dříve prováděného typizovaného projektu, automaticky je míra rizika 

stanovena podstatně nižší. Takové chování je zcela přirozené, jelikož každému 

vyhovuje pohyb ve známem prostředí, kde je schopen lepší orientace a předvídání. [8] 

 

2. Posouzení hlavních projektových a externích rizik 

 Je třeba zásadní rizika definovat a vytvořit jejich přehled. V této fázi poprvé 

narazíme na konkrétnější možnosti ohrožení projektu a získáme tak prvotní představu, 

zda je vhodné či nikoli dále pracovat na jeho realizaci. [8] 

 

3. Stanovení hlavních ukazatelů a přijatelnosti rizik 

 Zásadní roli v tomto kroku hraje tendence riskovat. Riziko, které se pro jednoho 

člověka jeví na základě zjištěných ukazatelů jako absolutně nepřijatelné, se může 

druhému zdát jako akceptovatelné. Každý musí subjektivně posoudit, jestli je ochoten 

akceptovat vysokou míru rizika s vidinou velkého zisku nebo zda zvolí cestu 

prostřednictví nižšího rizika a tím i zisku s ním spojeným. 

 

4. Návrh metod a přístupů k riziku 

 Ne všechna rizika lze řešit jednou metodou a mít k nim i totožný přístup. 

Existují rizika, která musí nést daný subjekt nebo účastník projektu sám na svojí 

odpovědnost, jelikož nemá jinou možnost. Jsou však i rizika, která lze přenést za 
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určitých podmínek na třetí stranu. Možnost přenesení rizika jsem již popsal v části 

2.2.3, bod 3. 

 

Výsledkem celého plánování řízení rizik je jeho výstup v podobě plánu řízení 

rizik. Je důležité uvědomit si, že tento plán se může, třeba i několikrát v průběhu 

projektu, změnit. Dobré zvládnutí rizik vychází ze schopnosti pružně pracovat s tímto 

plánem. 

2.3.2 Identifikace rizik 

 Proces identifikace je výchozí a zároveň nejdůležitější částí v celém procesu 

řízení rizik. Na tento krok totiž navazuje celý další proces vypořádání se s rizikem. 

Pokud je tato část vyhodnocena chybně, popřípadě jsou-li opomenuty některé třeba jen 

drobné rizikové aspekty, celý další postup se časem může ukázat jako chybný a vytvářet 

tak další rizika. V této fázi je třeba dbát zvýšené pozornosti, jelikož mnohdy nelze 

sjednat nápravu. [6] 

 

Základním vstupním údajem pro identifikaci rizik projektu je jejich přehledný 

soupis. Vytvořený seznam může následně sloužit i pro přehlednou kontrolu celého 

procesu řízení. Nesporná devíza kvalitně sestaveného přehledu rizik, je možnost 

odhalení jejich duplicity. Mnohá rizika se mohou tvářit odlišně, přitom jejich aspekty 

bývají často zcela totožné. Případné neodhalení těchto duplicit vede k situaci, kdy 

pověřený manažer nebo skupina manažerů řeší stejnou věc dvakrát. Tato časová úspora 

může mnohdy hrát důležitou roli. Dalším možným vstupním dokumentem jsou 

podklady pro řízení rizik z již dříve realizovaných typizovaných projektů. Dohledání a 

použití těchto záznamů vede k stlačení časové náročnosti identifikace rizik na 

minimum. [6] 

 

 Daný předmět analýzy rizika je dobré podrobit, pokud je to možné, rozkladu na 

dílčí části. Tím, že daný subjekt rozložíme na menší subjekty, zvyšujeme počet 

odhalených rizik a zároveň snižujeme rizikovost projektu. [7] 
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 Do samotného procesu identifikace rizik by mělo byt zapojeno co nejvíce 

pracovníků, podílejících se na řešeném projektu. Dobrá informovanost všech 

zúčastněných přispívá k hladkému chodu celého procesu. V případě, že se manažer 

nebo tým manažerů nachází v pozici, kdy zastupují investora, je vhodné informovat i 

tuto stranu o daných problémech a postupu navržených řešení. Vyslání informací touto 

cestou může opět vést k eliminaci další problému. [6] 

 

 Při identifikaci rizik můžeme postupovat pomocí následujících metod a nástrojů: 

 

1. Skupinová diskuse 

Skupinová diskuse funguje na principu brainstormingu. V rámci uvedené 

metody dojde k sezvání zúčastněných pracovníků na projektu k jednomu stolu. Pro větší 

efektivnost je příhodné pozvat i externí osoby, které se zaměřují na problematiku rizik, 

jelikož nebývají vystaveni vlivu názorů a postojů členů skupiny, která je řešením této 

problematiky na daném projektu od počátku pověřena. Je vhodné, aby byl průběh 

debaty svěřen jedné řídící osobě, která dohlédne na její průběh. Podmínkou pro výběr 

takové osoby je patřičná odbornost na projednávanou problematiku. [6] 

 

2. Delfská metoda 

Zmíněná metoda spočívá v oslovení určitého množství expertů, kteří pracují 

nezávisle na sobě. Poté, co dojde k jejich seznámení s projektem, jsou vyzváni 

k vypracování rizik daného projektu. Veškeré zpětně obdržené informace se zpracují do 

jedné zprávy, která je následně opět zaslána všem osloveným expertům. Ti se s ní 

seznámí a následně k ní poskytnou své připomínky. Tento proces je možné opakovat 

vícekrát, dokud zadavatel neuzná, že obdržené informace mají pro jeho účely potřebnou 

vypovídající hodnotu. Výhodou této metody je možnost její realizace bez osobní 

schůzky, například emailem. Její nevýhodou je nutnost zpracování velkého množství 

informací. [6] 
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3. Brainwriting 

Jde obdobnou metodu jako brainstorming s tou výhodou, že nedochází 

k ovlivnění skupiny jejími dominantními členy. Každý zúčastněný napíše své názory a 

postřehy na papír a následně je prezentuje. Tímto způsobem je zaručeno, že každý člen 

týmu dostane prostor k vyjádření. Následně dojde k vyhodnocení a výběru vhodného 

řešení. Na rozdíl od delfské metody je nutné osobní jednání a vše probíhá v časovém 

presu. [1] 

 

4. Metoda určení předpokladů a omezení 

Příprava a průběh každého projektu probíhá pod vlivem určitých omezení a 

předpokladů. Je proto důležité je stanovit a podrobit diskusi. Může se totiž stát, že 

některá omezení nebo předpoklady, které obecně považujeme za nedílnou součást 

projektů, se na konkrétní projekt nevztahují. K tomu, mnohdy chybnému stanovení, 

dochází na základě předešlých zkušeností. Vzájemná interakce ve skupině může některé 

předpoklady vyvrátit a řadu omezení zmírnit, či dokonce zrušit. [6] 

V následující tabulce je provedeno shrnutí zmiňovaných metod a nástrojů pro 

identifikaci rizik dle níže zmíněných kritérií. Hodnocení je prováděno na stupnici 1-4, 

kdy 4 je nejlepší možné hodnocení a 1 nejhorší možné hodnocení. 

 

 Tabulka 2.2 – Hodnocení metod pro identifikaci rizik 

 

 

Na základě hodnocení zvolených kritérií se ukazuje jako nejvhodnější metoda 

Brainwriting, spolu s metodou určení předpokladů a omezení. Tento výsledek je dán 

především nízkou náročností personálního obsazení, která byla posuzována zejména 

z pohledu nutnosti najmout externí pracovníky. V rámci těchto dvou metod je zpravidla 

Metoda určení předpokladů a 

omezení
3 4 4 1 12

Brainwriting 3 4 4 1 12

1 8

1 1 1 4 7

Skupinová diskuse

Delfská metoda

3 2 2

Časová 

náročnost

Personální 

náročnost

Finanční 

náročnost

Náročnost 

vyhodnocení

Celkové 

hodnocení
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možné vystačit si s vlastní personální základnou, což se odráží v náročnosti finanční. 

Volba vhodné metody je však velice individuální. Indexy náročnosti může zvýšit již 

zmíněná nutnost najmout další členy do hodnotícího týmu, složitá hierarchie hodnotící 

skupiny nebo zavedení užívání softwaru. 

 

Po provedení identifikace rizik dostaneme výstup, jehož základem bude 

sestavení vlastního souboru rizik. Dále lze identifikací dosáhnout následujícího: 

 Odstranění duplicitních rizik, 

 Vyloučení rizik, která vlastně riziky nejsou, 

 Vyloučení rizik, která nebrání dosažení cíle projektu, 

 Určit rizika se společnou příčinou, což umožní úsporu času při jejich řešení, 

 Určit nejkritičtější rizika. [6] 

2.3.3 Kvalitativní analýza rizik 

 Kvalitativní analýza slouží k ohodnocení dopadu rizika a určení 

pravděpodobnosti s jakou k němu může dojít. Hodnocení těchto dvou faktorů probíhá 

na základě kvalifikovaného odhadu. Prostředkem pro hodnocení je tzv. matice rizik. 

Rozsah rizik lze vyjádřit buď slovně anebo pomocí numerické stupnice. Stejně tak lze 

vyjádřit i jejich pravděpodobnost. Tuto metodu lze řadit mezi jednodušší. Její výhodou 

je poměrně malá časová náročnost, oproti tomu nevýhodou je působení subjektivního 

faktoru hodnotitele, který do uvedené analýzy rizika vnáší riziko selhání lidského 

faktoru (odhadu). Na základě zmíněné situace mohou vznikat problémy v mnoha 

oblastech projektu. Zmiňme třeba problematiku stanovení výše finančních rezerv na 

pokrytí následku rizika. Pokud například přiřkneme danému riziku střední ohodnocení, 

je třeba ohodnotit i jeho výši. V tomto případě může deset různých řešitelů přijít s deseti 

různě vysokými částkami. Ze špatně zvoleného ohodnocení tak mohou vyplynout vážné 

důsledky. [9] 

 

 Tato analýza nese však i výhody, které se nejlépe projeví a uplatní 

v následujících případech: 

 Upřesnění kroků při analýze rizik, 
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 Upřesnění číselných vstupních údajů pro další analýzu, 

 Předběžné stanovení pravděpodobnosti výskytu a hodnoty. [9] 

2.3.4 Kvantitativní analýza rizik 

 Kvantitativní analýza pracuje také s číselným ohodnocením pravděpodobnosti 

rizika, ale na rozdíl od kvalitativní podrobuje tuto pravděpodobnost matematickému 

výpočtu, který zahrnuje i frekvenci výskytu hrozby. Vyjadřuje dopad daného rizika, 

nejčastěji ve finančních prostředcích. Kvalitativní metody analýzy jsou podstatně 

přesnější, s vyšší vypovídající schopností, než kvalitativní analýzy. Jejich značnou 

nevýhodou je časová náročnost a mnohdy složitost orientace ve shromážděných datech. 

Zpracovatel tohoto typu analýzy je vystaven práci s velkým množství dat. Uvedený fakt 

může vést i k odvedení pozornosti od podstaty řešené věci. [9] 

2.3.5 Opatření proti rizikům 

 Opatření proti rizikům by obecně měla sloužit k ekonomickému snížení rizika a 

zároveň k přiměřenému zvýšení prospěšných dopadů, které jsou s příslušným rizikem 

spojeny. Cílem je vytvoření takových opatření, která povedou k dosažení co 

nejpříznivějšího stavu. Tato opatření mohou být následující:  [6] 

 

1. Opatření orientovaná na příčiny rizika 

 Jedná se o opatření, která jsou cílena na omezení nebo eliminaci příčin rizika. 

Jde o preventivní opatření, která se týkají spíše vnitřních rizik, které je možné ovlivnit. 

Vnější rizika jsou těmito metodami těžko postižitelná. [6] 

 

 

2. Opatření pro oslabení nepříznivých dopadů rizika 

 Tato opatření používáme, když nelze rizika odstranit. Musíme tedy počítat 

s jejich negativními dopady a pomocí těchto opatření se na ně adekvátně připravit, 

například diverzifikací. [6] 
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3. Opatření v podobě přenesení rizika 

 Opatření spočívá v přenesení rizika na třetí stranu, například formou pojistky či 

bankovní záruky, jak je uvedeno v části 2.2.3, konkrétně v bodu 3. [6] 

 

V dalším kroku v rámci opatření proti rizikům dochází k hodnocení a výběru 

daných opatření. Zejména se jedná o vyhodnocení ekonomické efektivnosti, které 

vypovídá o míře poklesu rizika vlivem přijatého opatření. Tento pokles lze vyjádřit i 

v číselné formě, za předpokladu, že proběhla kvantitativní analýza rizika s využitím 

příslušné metody. Dalším kritériem hodnocení je obtížnost realizace daného opatření a 

dostupnost zdrojů, potřebných k jeho realizaci. Následně by mělo dojít k naplánování 

kontingenčních opatření. Je o opatření korekční či havarijní. Na závěr se vytváří 

výstupu, který zdokumentuje plány jednotlivých opatření. Tyto plány by měly 

obsahovat následující: [6] 

 Charakteristiku rizika, na které se daný plán orientuje, spolu s uvedením aktivity 

či složky projektu dotčených tímto rizikem, 

 Charakteristiky zvoleného protirizikového opatření a kontingenčních opatření 

 Signální body, resp. varovné signály vztahující se k jednotlivým kontingenčním 

opatřením, 

 Seznam všech rizik, 

 Subjekty odpovědné za realizaci plánů protirizikových opatření, resp. plánů 

kontingenčních opatření, 

 Výše nákladů na realizaci plánů protirizikových opatření, 

 Velikost snížení rizika v důsledku přijatého protirizikového opatření, 

 Velikost rezerv na případnou realizaci plánu kontingenčních opatření. [6, s. 194] 

2.3.6 Monitorování rizika 

Monitorování rizik probíhá v průběhu celého trvání projektu. Mělo by docházek 

k pravidelným, předem plánovaným kontrolám, které poskytují reálnou vypovídající 

hodnotu o námi navrženém a používaném systému na práci s riziky. Sledování je nutné 

provádět v čase i prostoru. Je vhodné vést si o tomto kroku pečlivé záznamy, které 

mohou být velkou devízou do budoucna v rámci realizace dalších projektů. Veškeré 
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vysledované poznatky je nutno řádně zaznamenat a zajistit jejich přenesení do 

případných změn projektu. [3] 

 

Závěry sledování mají mít obecnou platnost, aby se využilo všech zjištěných 

poznatků pro další, eventuálně i souběžné projekty. [3, s. 243] 

2.3.7 Nástroje řízení rizik 

1. RIPRAN
TM

 

 Autorem této metody je doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. RIPRAN
TM 

 je 

ochranná známka registrovaná autorem u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. 

Postup metody je následující: [11] 

 

Obrázek 2.2 – Postup metody RIPRAN
TM 

 

 

 Ve fázi přípravy analýzy rizika je zapotřebí shromáždit všechny dostupné 

podklady, které mohou jakkoliv přispět k preciznímu provedení analýzy rizik. 

Shromážděné vstupy a výstupy systematicky uspořádat a ustanovit tým, který bude 

analýzu provádět. [11] 

 

 Identifikaci rizik provedeme pomocí příslušných metod, například dle již 

zmíněných variant v bodě 2.3.2. Identifikace je nejdůležitější částí v celém procesu 

Celkové zhodnocení rizika 

Odezva na riziko 

Kvantifikace rizika 

Identifikace rizika 

Příprava analýzy rizika 
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řízení rizik, musí tedy proběhnout s maximální pečlivostí. Závěrem identifikace je 

vytvoření seznamu rizik (hrozeb), jež vypadá takto: [11] 

 

   Tabulka 2.3 – Seznam hrozeb 

Pořadové číslo Název hrozby Scénář Poznámky 

    

    

 

V kroku kvantifikace rizik je nutné určit pravděpodobnosti, s jakými mohou 

dané hrozby nastat, určit jejich scénáře a následně i pravděpodobnost, s jakou daný 

scénář proběhne. Vyhodnocení se opět zaznamená do příslušné tabulky. Rizika můžeme 

zaznamenávat do jednoho seznamu, nebo každé zvlášť. Tabulka může mít následující 

podobu: [11] 

 

Tabulka 2.4 – Ohodnocení hrozeb 

1.) Číslo rizika Hodnota v podobě celého čísla 

2.) Název rizika Příslušný název 

3.) Pravděpodobnost rizika Hodnota 0,0 - 1,0 

4.) Scénář rizika Popis scénáře 

5.) Pravděpodobnost scénáře Hodnota 0,0 – 1,0 

6.) Výsledná pravděpodobnost Pravděpodobnost = 3.) x 5.) 

7.) Dopad Hodnota v penězích 

8.) Hodnota rizika Hodnota rizika = 6.) x 7.) 

 

 Odezva na riziko spočívá ve vytvoření a zapracování opatření, která povedou 

k jeho snížení na úroveň, že jej budeme ochotní akceptovat. Odezvu na rizika zaneseme 

do tabulky, která bude aktualizovat údaje z tabulky 2.5 – Ohodnocení hrozeb. Je 

důležité si uvědomit, že v rámci již stanovených pravděpodobností snižujeme 

pravděpodobnost hrozby, nikoliv výslednou pravděpodobnost čí pravděpodobnost 

scénáře! Aktualizační tabulka dané hrozby bude vypadat obdobně jako tabulka 2.4. 

Dojde pouze k malé obměně. [11, 4] 
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Tabulka 2.5 – Aktualizované ohodnocení hrozeb 

1.) Číslo rizika Hodnota v podobě celého čísla 

2.) Návrh opatření Příslušný název 

3.) Náklady na opatření Typ nákladu, případná výše 

4.) Nová pravděpodobnost rizika Hodnota 0,0 – 1,0 

5.) Nová výsledná pravděpodobnost Hodnota 0,0 – 1,0 

6.) Dopad Hodnota v penězích 

7.) Nová hodnota rizika Hodnota v penězích 

 

 Celkové zhodnocení rizika spočívá ve vyhodnocení analyzovaných rizik a 

učinění konečného rozhodnutí, zda analyzovaná rizika akceptovat, či nikoliv. Vše se 

shrne do výsledné zprávy. Důležité je zkompletovat veškerou dokumentaci, týkající se 

provedené analýzy a vyhodnocení. [11] 

 

2. Bodovací metoda 

 Jedná se o jednodušší metodu, jejíž realizace probíhá zejména v časové tísni. 

Každý člen řešitelského týmu ohodnotí na bodové stupnici 1-10 (kdy 1 je minimální 

hodnota a 10 maximální hodnota) pravděpodobnost rizika i jeho dopadu. Hodnocení 

všech členů týmu se zprůměruje a zanese se do tabulky. Následně se pomocí součinu 

hodnot pravděpodobnosti a dopadu ocení hodnota rizika. [4] 

 

   Tabulka 2.6 – Bodové hodnocení rizika 

Pořadové číslo a název rizika 

Hodnocení člena týmu Člen 1 Člen 2 Člen n Průměrné skóre 

Pravděpodobnost rizika č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 

Dopad rizika č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 

Ocenění rizika = Průměrná pravděpodobnost x Průměrný dopad 

 

 Následný návrh opatření shrneme také do tabulky, která bude mít obdobnou 

strukturu, avšak o něco jednodušší než je tomu u metody RIPRAN
TM

. 
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   Tabulka 2.7 – Návrh opatření proti rizikům 

Ev. číslo rizika Návrh opatření Odpovědná osoba a termíny 

Celé číslo Popis opatření Kdy bude opatření řešeno a kým 

   

   

 

Hodnoty dopadu a pravděpodobnosti se následně vynesou do mapy rizik, která 

jasně zpřehlední významnost jednotlivých hodnocených rizik. Rozdělení mapy je 

obecně na čtyři kvadranty. Do jedné mapy rizik lze shrnout jedno ale i všechna 

hodnocená rizika. [4] 

        

         Obrázek 2.3 - Mapa rizik [4, s. 161] 
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Kromě metody RIPRAN
TM 

a Bodovací metody existuje i několik dalších 

nástrojů pro analýzu rizik a také řada podpůrných metod a nástrojů (Techniku stromů 

rizik, Analýzu citlivosti nebo Metodu plánování scénářů). Tyto metody však nemají 

dostatečnou vypovídající hodnotu. Nepracují komplexně s hodnotami pravděpodobnosti 
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a oceňovacími hodnotami rizika. Z tohoto důvodu byly v této části podrobně rozebrány 

metody RIPRAN
TM 

a Bodovací metoda, kdy metoda RIPRAN
TM

 má lepší vypovídající 

schopnost, zejména díky možnosti stanovení konkrétní finanční výše rizika. 

2.4 Praktické přístupy k rizikům 

 V rámci problematiky přístupu k rizikům lze specifikovat širokou škálu kroků a 

postupů, které mohou být obecného či konkrétního charakteru. Jejich soupis a výčet 

může být velmi zdlouhavý, dokonce i neadresný. Obecně je dobré držet se následujících 

tří elementárních zásad: [9] 

1. Neriskovat více, než si můžeme dovolit 

 Tato zásada je velmi individuální. V případě totožného rizika může mít několik 

institucí zcela různý postoj, který je určen zejména finanční silou. Může se v něm 

projevit také vidina možností, kvůli kterým se někomu riskovat vyplatí a někomu 

nikoliv. [9] 

 

2. Uvažovat o pravděpodobnostech 

 Schopnost manažera odhadnout, s jakou pravděpodobností se dané riziko 

vyskytne, je velkou výhodou. Vedení firem a institucí však spíše zajímá tvrdý dopad 

rizika než pravděpodobnost, s jakou k němu dojde. Dobře učený odhad, zanesený do 

plánu řízení rizik, může vést například k lepší dohodě s pojišťovnou na výši pojistného 

na odhadovaná rizika. Značnou nevýhodou je možnost chybného vypracování 

pravděpodobnosti, které může mít nedozírné následky. [9] 

 

3. Neriskovat mnoho pro málo 

 Název této zásady je sám o sobě vypovídající. Je důležité stanovit si priority při 

přijímání rizika. Každá firma či instituce má představu o rentabilnosti realizovaného 

projektu, se kterou do něj vstupuje. Je důležité znát svou cenu a mít pevně stanovené 

zásady, kterých se držet. [9] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

 V praktické části se zabývám identifikací daných rizik a následným návrhem 

opatření na jejich snížení či úplnou eliminaci. Praktickou část provádím na konkrétní 

stavební zakázce realizované stavební firmou. 

3.1 Údaje o společnosti  

Název společnosti: STAEG Stavby, spol. s r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 

Založeno: 3.3.1998 

Předmět podnikaní: 

 Výstavba bytových a nebytových budov 

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

 Opravy a instalace strojů a zařízení 

 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 

 Instalace průmyslových strojů a zařízení 

 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce 

 Silniční nákladní doprava 

 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

 Architektonické činnosti 

 Zeměměřické a kartografické činnosti 

 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Základní kapitál: 200.000,- Kč 

Jednatelé: Ing. Miloš Kotlán, Ing. Marek Daněk 

3.2 Charakteristika společnosti 

 Společnost působí na trhu více než 15 let, během kterých si vybudovala dobré 

jméno a silné postavení na trhu. Společnost se v současné době zabývá kromě 

výstavbové činnosti i facility managementem. 
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Společnost je schopna díky svým značným možnostem pokrýt celé území České 

republiky. Hlavní sídlo společnosti je ve městě Vyškov na Moravě, další pobočky se 

nachází ve městě Brně a také v hlavním městě Praze. Obrat společnosti dosahuje zhruba 

0,5 mld. Kč. Během svého působení společnost získala řadu certifikátů (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001) a podílí se na poskytování praktického vzdělávání zejména ve 

spolupráci SOŠ a SOU ve Vyškově a VUT Brno Fakultou stavební. Společnost 

disponuje i certifikací Národního bezpečnostního úřadu na stupeň ,,Důvěrné‘‘. Za 

společnost jednají v současné době dva jednatelé. 

3.3 Vstupní analýza podniku 

 Vstupní analýza projektu bude provedena pomocí SWOT analýzy. 

3.3.1 SWOT analýza 

Koncepci této metody sestavil Alberth Humphrey, který ji používal v rámci 

výzkumného projektu na Stanfordské univerzitě v šedesátých a sedmdesátých letech   

20. století, když analyzoval údaje o firmách v USA pro časopis Fortune (Ranking 500 

amerických nejlepších společností). [10, s.91] 

 

 Název analýzy vyplývá z písmen, která označují jednotlivé aspekty, které tato 

metoda zkoumá: [10] 

 S = strengths = silné stránky, 

 W = weaknesses = slabé stránky, 

 O = opportunities = příležitosti, 

 T = threats = hrozby. 

 

 Zmíněné čtyři zkoumané aspekty lze ještě rozdělit na vnitřní a vnější, kdy za 

vnitřní označujeme silné a slabé stránky společnosti či projektu. Do vnějších stránek 

řadíme příležitosti a hrozby. Takovéto rozdělení je z praktického hlediska velice 

důležité. Jedná se o to, že vnitřní aspekty lze ovlivnit, vnější již nikoliv. [10] 
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SWOT analýza je vrcholnou analýzou, která se nejčastěji užívá ve dvou 

případech. Jedním z nich je situace, kdy zamýšlíme realizaci vybraného projektu. 

V tomto případě nám SWOT analýza vytvoří jasný obrázek o veškerých vlivech, které 

mohou na projekt působit v průběhu jeho realizace a životnosti. Druhým případem je 

její užití v situaci, kdy se projekt dostane do stavu úpadku nebo na hranici přežití ale 

stále převažují tendence jej zachránit. V této situaci se v rámci SWOT analýzy 

zaměřujeme hlavně na vnitřní aspekty, tedy silné a slabé stránky, které můžeme 

ovlivnit. [10] 

  

Záznamy ze SWOT analýzy můžeme shromažďovat buď do přehledných 

seznamů, kdy každá ze čtyř částí bude mít svůj vlastní příslušný seznam nebo lze vše 

shrnout do jedné tabulky, která bude mít díky své přehlednosti lepší vypovídající 

hodnotu. Příklad vedení základní SWOT analýzy do tabulky je znázorněna v tabulce 3. 

1. [10] 

 

   Tabulka 3.1 – Tabulka analýzy SWOT [10, s. 92] 

Silné stránky: 

1. 

2. 

3. 

atd. 

Slabé stránky: 

1. 

2. 

3. 

atd. 

Příležitosti: 

1. 

2. 

3. 

atd. 

Hrozby: 

1. 

2. 

3. 

atd. 

 

 Nejlepší je provádět SWOT analýzu v ustanoveném týmu, kdy lze použít 

například metod skupinové diskuse nebo Brainwritingu, které jsou vysvětleny v kapitole 

2.3.2. Je důležité si uvědomit, že silné a slabé stránky se vztahují k přítomnosti a hrozby 

s příležitostmi budoucnosti. [10] 
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 SWOT analýzu lze vést i rozšířeným způsobem, který nám může vygenerovat či 

nastínit čtyři možné strategie, jak nakládat se zjištěnými údaji. Rozšířený způsob 

spočívá v použití jednoduchého kombinačního pravidla, kdy silné i slabé stránky 

kombinujeme s příležitostmi a hrozbami. [10] 

 

Tabulka 3.2 – Strategie možných přístupů při využití závěrů analýzy SWOT [10, s. 93] 

 Silné stránky 

1. 

2. 

3. 

Slabé stránky 

1. 

2. 

3. 

Příležitosti 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Strategie SO 

1. 

2. 

3. 

Strategie WO 

Hrozby 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Strategie SW 

1. 

2. 

3. 

Strategie WT 

 

Jednotlivé strategie lze chápat následovně:  

 SO = použít silné stránky k využití příležitostí, 

 WO = odstranit slabiny tím, že využijeme příležitostí, 

 SW = využít silných stránek k odvrácení hrozeb, 

 WT = minimalizace nákladů a odvracení hrozeb. [10] 

 

Zásady vedení SWOT analýzy: 

 Provádět nejlépe ve skupině, 

 Analýzu zpracovávat v delším časovém horizontu, 

 Ujasnit si co analyzovat a z jakého důvodu, 

 Řádně vést všechny dokumenty týkající se zpracování analýzy. 
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3.3.2 SWOT analýza společnosti 

 Záznam SWOT analýzy společnosti STAEG Stavby, s. r. o. bude proveden 

pomocí Tabulky 3.1 – Tabulka analýzy SWOT, kterou jsem uvedl v části 3.3.1. 

 

   Tabulka 3.3 – Záznam SWOT analýzy společnosti 

Silné stránky (S): 

1. Profesionální tým zaměstnanců 

2. Flexibilita 

3. Široká nabídka služeb 

4. Moderní vybavení firmy 

5. Dlouholetá zkušenost v oboru 

6. Znalost trhu 

7. Užívání profesionálních SW 

8. Certifikace ISO a OHSAS 

Slabé stránky (W): 

1. Složitá hierarchie firmy 

2. Omezené možnosti realizace 

stavebních zakázek velkého rozsahu 

(nad 0,5 mld. Kč) 

3. Nepřítomnost plánu řízení rizik 

Příležitosti (O): 

1. Rostoucí trend výstavby dřevostaveb 

2. Nový program ‘‘Zelená úsporám‘‘ 

3. Spuštění nových ROP/OP EU 

4. Zavedení systému řízení rizik 

5. Zaměstnávání studentů a 

poskytování stáží 

Hrozby (T): 

1. Silná konkurence 

2. Legislativní vlivy, zejména jejich 

proměnlivost a nejednoznačnost 

3. Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků na trhu práce 

 

1. Silné stránky 

 Mezi silné stránky společnosti patří zejména její profesionální tým zaměstnanců. 

Společnost zaměstnává radu kvalifikovaných odborníku jak v řadách manuálních 

pracovníku, tak na vedoucích pozicích. Někteří její vedoucí pracovníci disponují mimo 

jiné i technickou autorizací. Další silnou stránkou společnosti je její flexibilita, díky 

které je schopna se přizpůsobit přáním zákazníků a vyjít jim vstříc i v atypických 

požadavcích. Společnost užívá moderní vybavení a to jak pro administrativní, tak i 

technickou činnost. Její nespornou výhodou je znalost trhu a dlouhodobé zkušenosti 

v oboru. Díky tomu má společnost možnost pohotově a pružně reagovat na změny trhu 

či konkurence. Množstvím nabízených služeb společnost převyšuje většinu konkurence, 
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což vypovídá o její komplexnosti. Zmíněné kvality společnosti potvrzuje řada 

udělených certifikátů. 

 

2. Slabé stránky 

 Slabou stránkou společnosti je její složitá hierarchie. Zejména jde o fakt, že za 

společnost jednají dva jednatelé. Jejich případná chyba v komunikaci může vést 

k nejednoznačnému vystupování společnosti před zákazníky. Slabou stránkou 

společnosti je dále omezená možnost realizace zakázek velkého rozsahu (zhruba nad 0,5 

mld. Kč). Realizace těchto zakázek vyžaduje lepší organizaci, širší realizační týmy a 

technické vybavení na vyšší úrovni. S problematikou realizace velkých zakázek souvisí 

i plány na komplexní řízení rizik. Firma disponuje propracovaným plánem na řízení 

rizik BOZP avšak rizika jako celkem nemá obsaženy v žádném plánování. 

Nepřítomnost toho plánu je velkou nevýhodou. 

 

3. Příležitosti 

 Mezi příležitosti společnosti lze řadit počínající nárůst stavební výroby, zejména 

pak růst trendu výstavby dřevostaveb. Popularita těchto typů staveb roste zejména u 

mladší generace, která preferuje vlastní bydlení v podobě rodinného domu. Další 

příležitostí je plánované spuštění dalšího programu „Zelená úsporám“. Firma by se 

mohla zaměřit zejména na výstavbu obnovitelných energetických zdrojů, se kterými již 

má zkušenosti. Nespornou příležitostí jsou také nově nabíhající regionální operační 

programy a operační programy Evropské unie. Poskytování stáží nebo samotné 

zaměstnávání studentů v rámci jejich studijních oborů může vést k budoucímu rozšíření 

týmu zaměstnanců. Firma si může již během studia daného potencionálního 

zaměstnance zaškolit dle svých potřeb. Zavedení systému na řízení rizik může být do 

budoucna velmi přínosné, zejména z důvodu, že přítomnost tohoto plánu se v budoucnu 

může stát dalším hodnotícím faktorem ve veřejných soutěžích. 

 

4. Hrozby 

 Mezi největší hrozby společnosti patří její silná konkurence. Na stavebním trhu 

se pohybuje řada firem, které mají tradici i dlouholeté zkušenosti. Hrozbou je i 

legislativa, která je v řadě případů nejednoznačná a neustále se mění. Ohrožujícím 



36 

 

faktorem je hrozící nedostatek kvalifikované pracovní síly. Údajný pokles úrovně 

školství může vést k limitujícímu nedostatku odborníků. 

 

5. Hodnocení SWOT analýzy  

 

V rámci SWOT analýzy je třeba provést ohodnocení jednotlivých zkoumaných 

aspektů. Hodnocení proběhne pomocí matice závislostí. Princip hodnocení spočívá 

v sestavení tabulky, obsahující všechny řešené aspekty SWOT analýzy, tak aby bylo 

možné je mezi sebou provázat.  

 

 Prospěšnost vzájemné závislosti jednotlivých aspektů bude vyjádřena pomocí 

znamének +/-. Znaménko plus bude přiřazeno k závislosti, kterou lze hodnotit jako 

prospěšnou. Jedná se o situace, kdy silná stránka podporuje rozvoj příležitosti nebo o 

situaci, kdy silná stránka eliminuje hrozbu. Znaménko mínus bude přiřazeno 

k závislosti, kdy slabá stránka ohrožuje příležitost nebo k situaci, kdy slabá stránka 

podporuje vznik hrozby. V případech, kdy silná stránka nepodporuje příležitost či 

hrozbu nebo v případech, kdy slabá stránka neohrožuje příležitost či nepodporuje 

hrozbu, zůstává pole v tabulce prázdné. 

 

 Vyhodnocení matice závislostí se provádí sčítáním udělených plusů a mínusů. 

Takto zjistíme nepodstatnější silné a slabé stránky, stejně tak největší příležitosti a 

hrozby. Suma znamének silných stránek se provádí svisle dolů tabulkou a platí, že čím 

více plusových znamének je přiřazeno k ve sloupci dané silné stránky, tím je silná 

stránka mocnější. Slabé stránky jsou také v rámci tabulky hodnoceny svisle dolů. U 

slabých stránek platí, že čím více mínusů je přiřazeno v daném sloupci slabé stránky, 

tím je slabá stránka rizikovější. Hodnocení příležitostí a hrozeb probíhá horizontálně 

v rámci řádků. U příležitostí platí, že čím více má v rámci řádku plusových znamének, 

tím je daná příležitost větší. Hrozby jsou hodnoceny dle minusových znamének, tedy 

platí, že čím více má hrozba minusových znamének, tím více je nebezpečná. Toto 

vyhodnocení je shrnuto v Tabulce 3.4 – Matice závislostí analýzy SWOT. Pro formu je 

plus vyjádřeno písmenem P a mínus pomocí M.  
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6. Výstup SWOT analýzy 

 Z matice závislostí lze vyčíst řadu užitečných a zároveň potřebných informací. 

Kvalitní vyhodnocení umožňuje volbu vhodné strategie a upozorňuje na nejdůležitější 

zkoumané aspekty. Z provedení SWOT analýzy společnosti STAEG Stavby, s. r. o. a z 

následného vyhodnocení matice závislostí vyplývá: 

 

 Klíčovými silnými stránkami společnosti je znalost trhu a nabité certifikace, 

 Klíčovými slabými stránkami společnosti je její složitá hierarchie  

a nepřítomnost plánu na řízení rizik, 

 Klíčovou příležitostí je rostoucí trend výstavby dřevostaveb, 

 Klíčovou hrozbou je legislativa a její změny spolu s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, 

 Pro společnost je nejvhodnější použít strategii S-O zmíněnou v bodě 3.3.1, tedy 

využít své silné stránky pro maximální využití příležitostí. 
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Tabulka 3.4 – Matice závislostí analýzy SWOT 

SWOT 

Silné stránky Slabé stránky Hodnocení 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 W1 W2 W3 P M 

P
ří

le
ži

to
st

i 

O1   P P P P P   P   M M 6 2 

O2               P   M M 1 2 

O3               P     M 1 1 

O4 P       P P   P       4 0 

O5         P       M     1 1 

H
ro

zb
y

 

T1 P P P P P P P P       8 0 

T2           P     M     1 1 

T3           P P   M     2 1 

H
o
d

n
o
ce

n
í 

P 2 2 2 2 4 5 2 5 0 0 0 

SWOT 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 
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3.4 Základní údaje o zakázce 

Název akce: Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. armády 112/1, 

Vyškov 

Místo stavby:  katastrální území Vyškov  

Kraj:  Jihomoravský 

Odvětví:  Občanská výstavba 

Charakteristika:  Rekonstrukce, dostavba 

Název a sídlo investora: Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1,  

Vyškov – Město 

Zhotovitel:   STAEG Stavby, spol. s r. o., Průmyslová 738/8f ,  

    682 01 Vyškov – Předměstí 

Zpracovatel PD:  Intar a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 

Termín plnění:  Zahájení prací   06/2012 

    Dokončení a předání díla 09/2013 

Cena díla celkem:  cena bez DPH   90 882 050 Kč 

    DPH (20%+21%)  18 886 791 Kč 

    Cena včetně DPH  109 768 841 Kč 

 

 Fakturace provedených prací na zakázce byla smluvně nastavena jednou za 

měsíc, se splatností 90 dní. Záruční doba poskytovaná dodavatelem byla stanovena na 

60 měsíců. Dále bylo smluvně stanoveno zřízení bankovní záruky ve výši 65 000 000 

Kč. Po dobu prvních 30 měsíců musí být k dispozici bankovní záruka v plné výši. Poté 

doje ke snížení bankovní záruky na polovinu, která bude k dispozici do konce záručního 

období. Dvojí sazba daně je způsobena změnou legislativy během výstavby. 

 

Rozdělení stavební zakázky: 

 

SO 100  Administrativní budova 

IO 01  Komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy 

IO 02  Přípojka vody 

IO 03  Oprava přípojky splaškové kanalizace 
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IO 04  Dešťová kanalizace 

PS 01  Archivační zařízení 

3.5 Charakteristika zakázky 

Rekonstrukcí stávajícího objektu a jeho novou přístavbou dojde k rozšíření 

administrativy městského úřadu. Tímto se sníží nedostatek kancelářských prostor 

městského úřadu v dané lokalitě a přemístění pracovníků z oddělených pracovišť úřadu.  

Zachování vysoké architektonické a historické hodnoty objektu jako součástí historické 

struktury města Vyškova. 

 

3.5.1 Architektonické a urbanistické řešení 

   Stávající objekt, budova bývalého úředního domu biskupského panství Vyškov, 

později měšťanského nájemního domu, je situovaný v nároží zadní strany bloku 

ohraničujícího jihozápadní stranu hlavního vyškovského tržiště – Masarykova náměstí. 

Je exponovanou nárožní součástí řadové zástavby urbanisticky i komunikačně 

významného prostoru před zdejším zámkem, v bezprostřední blízkosti jedné ze tří 

bývalých hlavních městských bran- brány Brněnské. 

 

 Návrh projektu zachovává základního charakteru objektu a tvar střechy jako 

třípodlažní renesanční a barokní hmotu klasicistně korigovanou. V prostoru do nádvoří 

radnice, na místě bývalých přístavků skladů, kotelny a garáží je historická část objektu 

doplněna novou přístavbou. Při vnímání z venkovního městského prostoru je tak plně 

zachována jednota stávající blokové městské zástavby historické zóny centra města. 

Parkovací plochy budou zajištěny částečně před objektem na nám. Čsl. armády. Povrch 

parkovacích míst před objektem bude stavebně upraven. V rekonstruovaném objektu je 

nově řešena vnitřní dispozice, ve dvorní části je provedena přístavba, která propojí 

stávající budovy městského úřadu. Budova bude po dokončení tvořit jednotný funkční 

celek s radnicí. 
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3.6 Řízení rizik stavební zakázky 

Společnost STAEG Stavby, s. r. o. nemá vypracovaný plán na komplexní a 

souhrnné řízení rizik. Společnost užívá pouze podrobně zpracovaný plán na řízení rizik 

BOZP. Ostatní rizika jsou řešena pouze formou určitých druhů pojištění, bankovních 

záruk nebo smluvními podmínkami ve smlouvách o dílo. Jejich hodnocení a 

vypracovaný systém řízení chybí. 

 

V rámci práce s riziky na stavební zakázce „Rekonstrukce a dostavba objektu 

nám. Čsl. armády 112/1, Vyškov“ proběhne nejprve jejich identifikace a následně 

analýza a návrh opatření. 

3.6.1 Identifikace rizik projektu 

Obecně se v praxi pro určení rizik používají výstupy SWOT analýzy a 

zkušenosti zaměstnanců společnosti (těchto zkušeností je využito například při 

stanovování rizik dle příslušných metod uvedených v části 2.3.2). Jak bylo zmíněno, 

společnost STAEG Stavby, s. r. o. nemá vypracovaný plán na řízení rizik, tudíž se při 

práci s riziky spoléhá na zkušenosti svých vedoucích pracovníků. 

 

V kroku identifikace je důležité zajistit co nejvíce informací ohledně daného 

rizika, zejména pravděpodobnost jeho výskytu, scénáře průběhu a jeho možný dopad. 

Čím více informací o riziku zjistíme, tím lépe jsme schopni s ním pracovat. Identifikace 

rizik nám poskytne seznam rizik. 

 

3.6.2 Analýza rizik projektu a návrh opatření 

 

K analýze rizik stavební zakázky Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. 

armády 112/1, Vyškov bude použita metoda RIPRAN
TM

 v modifikované i původní 

podobě. V rámci metody je zahrnuta analýza rizika spolu s jeho hodnocením a 

následným návrhem opatření. Výstupem je hodnota rizika po přijetí příslušného 

opatření. Celá metoda je podrobně popsána v části 2.3.7, bod 1. Po konzultaci 
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s pracovníkem společnosti byl sestaven seznam rizik, který je obsažen v Tabulce 3.5 – 

Seznam rizik projektu: 

 

   Tabulka 3.5 – Seznam rizik projektu 

Číslo rizika Název rizika 

1 Vznik víceprací ze strany stavebníka 

2 Narušení dodávky materiálu 

3 Narušení dodávky ze strany subdodavatele 

4 Narušení generální dodávky 

5 Chyba v projektové dokumentaci 

6 Chyba v rozpočtu projektu 

7 Selhání řídících pracovníků 

8 Selhání výrobních pracovníků 

9 Nedostatečná dokumentace současného stavu 

10 Vznik škody/újmy třetí straně 

11 Nedodržení opatření BOZP 

12 Nepříznivé klimatické vlivy 

13 Kriminální akty 

 

 Identifikovaná rizika budou posouzena z pohledu pravděpodobnosti výskytu a 

pravděpodobnosti scénáře, který může nastat v případě, že se dané riziko uskuteční. 

Hodnocení pravděpodobností výskytu i scénáře rizika proběhne na stupnici od 0 do 1. 

Následný součin pravděpodobnosti rizika a pravděpodobnosti jeho scénáře nám 

poskytne hodnotu 0 – 1, které bude přiřazen výsledný stupeň výskytu. Stupně výskytu 

jsou uvedeny v tabulce 3.6 – Pravděpodobnost výskytu. Každému stupni je pro 

přehlednost přiřazeno kromě číselného i slovní ohodnocení. 

 

Po konzultaci se zaměstnancem společnosti byla každému riziku přiřazena i výše 

újmy, která by při jeho realizaci mohla nastat. Hodnocení je vyjádřeno v tabulce  

3. 7 – Dopad rizika. Příslušná výše dopadu je ohodnocena slovně i v penězích a je jí 

přiřazen patřičný stupeň. 
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Tabulka 3.6 – Pravděpodobnost výskytu 

Slovní vyjádření  Číselné vyjádření  Stupeň  

Téměř žádná 0,00 – 0,20 1 

Velmi malá 0,21 – 0,40 2 

Běžná 0,41 – 0,60 3 

Vysoká 0,61 – 0,80 4 

Téměř jistá 0,81- 1,00 5 

  

Tabulka 3.7 – Dopad rizika 

Slovní vyjádření  Hodnota Stupeň  

Nevýznamné 0 Kč 1 

Malé do 110 000 Kč 2 

Vysoké do 1 100 000 Kč  3 

Velmi vysoké do 11 000 000 Kč 4 

Katastrofální nad 11 000 000 Kč 5 

 

Výslednou hodnotu rizika určíme jako součin stupně pravděpodobnosti výskytu 

a stupně dopadu rizika. Po určení výsledné hodnoty rizika je možné provést jeho 

hodnocení. 

3.6.3 Hodnocení rizika 

 Ve fázi hodnocení je důležité stanovit, zda je vyšetřované riziko akceptovatelné 

nebo neakceptovatelné. Hodnocení rizika proběhne pomocí Tabulky 3.8 – Matice rizika. 

Matice obsahuje pole, kdy každé z nich vyjadřuje hodnotu rizika od 1 do 25. Hodnota 

daného pole je určena součinem stupně pravděpodobnosti výskytu rizika a stupně 

dopadu rizika, které poli přísluší. Na základě hodnot polí matice určíme, zda je dané 

riziko nevýznamné, významné nebo závažné. Poté rozhodneme o akceptovatelnosti 

rizika. Riziko může být akceptovatelné bez opatření, s opatřeními nebo 

neakceptovatelné Značení závažnosti rizika je vyjádřeno v tabulce 3.9 – Závažnost 

rizika. Pro přehlednost bude matice rizik opatřena barevný odlišením jednotlivých 

úseků závažnosti rizik.  
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Tabulka 3.8 – Matice rizika 

Dopad / 

Pravděp. 

výskytu 

Téměř jistá 

(5) 

Vysoká                  

(4) 

Běžná               

(3) 

Velmi malá 

(2) 

Téměř 

žádná (1) 

Katastrofální 

(5) 
25 20 15 10 5 

Velmi 

vysoký (4) 
20 16 12 8 4 

Vysoký              

(3) 
15 12 9 6 3 

Malý             

(2) 
10 8 6 4 2 

Nevýznamný 

(1) 
5 4 3 2 1 

 

Tabulka 3.9 – Závažnost rizika 

Hodnota Slovní popis 

0 – 5 Nevýznamné 

5 – 14 Významné 

15 – 25 Závažné 

 

 

 Mezi nevýznamná rizika řadíme taková, která můžeme akceptovat bez 

případných opatření. Tato rizika by neměla mít žádný vliv na průběh projektu, tudíž 

není zapotřebí je hlouběji zkoumat. Významná rizika lze akceptovat jen v případě, kdy 

jsou podrobena další analýze a jsou vůči nim přijata potřebná opatření, která jejich míru 

snižují, v lepším případě je zcela eliminují. Poslední skupinu tvoří rizika závažná. Jedná 

se o rizika, která lze přijmout za předpokladu vytvoření velmi propracovaných a 

kvalitních protiopatření. Příprava těchto protiopatření je velmi složitá a mnohdy časově 

náročná. Výše popsané hodnocení rizik je obsaženo v tabulce 3.10 – Souhrnné 

hodnocení rizik. 
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Tabulka 3.10 – Souhrnné hodnocení rizik 

Hodnota   

rizika

Vznik víceprací ze strany 

stavebníka
1

2

3

4

Poznámka
Prvděpod. 

rizika

Pravděpod. 

scénáře 

rizika

Souhrnná 

pravděpod.

Stupeň 

souhrnné 

pravděpod.

Stupeň 

dopadu
č. rizika Název rizika Scénář rizika

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

0,80

0,40

0,45

0,20

0,48

11

12

13

Narušení dodávky materiálu

Narušení dodávky ze strany 

subdodavatele

Narušení generální dodávky

Chyba v projektové 

dokumentaci

Chyba v rozpočtu projektu

Selhání řídících pracovníků

Selhání výrobních pracovníků

5

6

7

8

9

10

Nedostatečná dokumentace 

současného stavu

Vznik škody/újmy třetí straně

Nedodržení plánu BOZP

Nepříznivé klimatické vlivy

Kriminální činy

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

Změna projektu apod.

Nedostatek skladových zásob 

dodavatele, Více odběratelů

Nedostatečná zkušenost, 

časový press

Nedostatečná zkušenost, 

časový press

Nekvalitní návrh a provedeni 

projektové dokumentace

Nekvalitní provedení kalkulace

Nedostatečná zkušenost

Nedostatečná zkušenost

Navýšení plán. nákladů

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů, 

Špatná kvalita díla

Vícepráce, Porušení smluvních 

termínů, Narušení konstrukcí

Škoda na majetku, újma na 

zdraví nebo životě

Újma na zdraví nebo životě

Špatné provedení průzkumů

Nepozornost, Nedostatečné 

zabezpečení staveniště

Nepozornost, Nedostatečné 

zabezpečení staveniště

Vítr, Déšť

Krádež, Poškození majetku

Vznik nákladů na odškodnění, 

pokuta

Vznik nákladů na odstřanění 

škod

0,23

0,80

0,40

0,45

0,60

0,20

0,50

0,80

0,70

0,80

0,45

0,85

0,65

0,30

0,30

0,90

0,30

0,65

0,45

0,99

0,35

0,30

0,60

4

3

4

5

4

0,08

0,23

0,16

0,56

3

1

2

1

3

Dopad rizika

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

3

2

12

3

8

5

12

9

4

4

3

4

2

4

3

4

3

2

2

Vznik nákladů na odstřanění 

škod

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta, ztráta zisku 

nebo jeho části

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta, Ztráta zisku 

nebo jeho části

Smluvní pokuta

Vznik nákladů na odškodnění

12

6

8

3

4

1

2

0,12

0,27

3

1

2

0,52

0,14

0,26

0,41

0,30
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3.6.4 Návrh opatření proti rizikům 

 Návrh opatření proti rizikům bude proveden u rizik, která spadají podle 

hodnotící stupnice uvedené v Tabulce 3.9 – Závažnost rizika do kategorie „Významné“ 

a „Závažné“. Rizika spadající do kategorie „Nevýznamné“ nebudou dále řešena. Každé 

riziko se shrne do tabulky a opatří stručným komentářem. Následný návrh opatření se 

vypracuje také do tabulky, ke které bude připojen stručný popis. Pravděpodobnost 

příslušného rizika a jeho scénáře bude přejata z Tabulky 3.10 – Souhrnné hodnocení 

rizik, stejně tak i dopad. Finanční hodnota dopadu rizika se stanoví jako horní hranice 

stupně dopadu dle Tabulky 3.7 – Dopad rizika. 

 

1. Vznik víceprací ze strany stavebníka 

 

Tabulka 3.11 – Hodnocení rizika č. 1 

Číslo rizika 1 

Název rizika Vznik víceprací ze strany stavebníka 

Pravděpodobnost rizika 0,80 

Scénář rizika Navýšení nákladů, Porušení smluvních termínů 

Pravděpodobnost scénáře 0,60 

Výsledná pravděpodobnost 0,48 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Hodnota rizika (Kč) 5 280 000,- 

 

 Vznik víceprací ze strany stavebníka je v rámci stavebních projektů velice časté. 

Nejčastěji vznikají zejména u výkopových prací a při zakládání nebo při sanaci 

stávajících základů. V praxi riziko spočívá v uznání víceprací, tedy v situaci, kdy má 

být rozhodnuto, zda dodavatel má nárok na jejich uhrazení či nikoliv. 
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Tabulka 3.12 – Přehodnocení rizika č. 1 

Číslo rizika 1 

Návrh opatření Dostatečná rezerva rozpočtu, Záznamy 

Náklady na opatření Nevznikají 

Nová pravděpodobnost rizika 0,30 

Nová výsl. pravděpodobnost 0,18 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Nová hodnota rizika (Kč) 1 980 000,- 

  

 Riziko lze eliminovat vedením řádných záznamů o vícepracích. Každá vícepráce 

musí být hlášena investorovi nebo jeho zástupci, musí být schválena a řádně 

zaznamenána. Je vhodné opatřit záznam také o odhad časového prodlení. Tímto vznikne 

doklad, který opravňuje dodavatele k nároku na finanční plnění a chrání ho vůči 

případným smluvním sankcím za prodlení. S plněním víceprací souvisí i rezerva 

rozpočtu a její správné stanovení. Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož jsou 

zahrnuty ve mzdě pracovníka, který za daná opatření zodpovídá. 

 

2. Narušení dodávky ze strany subdodavatele 

 

Tabulka 3.13 – Hodnocení rizika č. 3 

Číslo rizika 3 

Název rizika Narušení dodávky ze strany subdodavatele 

Pravděpodobnost rizika 0,45 

Scénář rizika Porušení smluvních termínů 

Pravděpodobnost scénáře 0,50 

Výsledná pravděpodobnost 0,23 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Hodnota rizika (Kč) 2 530 000,- 

 

 Výpadek dodávky ze strany subdodavatele může znamenat značné zpomalení, 

ojediněle i zastavení prací. Rozsah výše dopadu je značný a odvíjí se od rozsahu 

subdodávky.  
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Tabulka 3.14 – Přehodnocení rizika č. 3 

Číslo rizika 3 

Návrh opatření Smluvní sankce, Náhradní plán dodávky 

Náklady na opatření Nevznikají 

Nová pravděpodobnost rizika 0,15 

Nová výsl. pravděpodobnost 0,08 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Nová hodnota rizika (Kč) 880 000,- 

 

 Riziko lze eliminovat zanesením smluvních sankcí do smlouvy o dílo mezi 

subdodavatelem a generálním dodavatelem. Na subdodavatele nelze přenést celou 

sankci, která hrozí generálnímu dodavateli v případě jeho výpadku. Výše sankce by 

měla být v poměru s rozsahem jeho dodávky vůči rozsahu celého díla. Případná sankce 

by pokryla náklad na expresní dodávku. Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož 

jsou zahrnuty ve mzdě pracovníka, který za daná opatření zodpovídá. 

 

3. Chyba v projektové dokumentaci 

 

Tabulka 3.15 – Hodnocení rizika č. 5 

Číslo rizika 5 

Název rizika Chyba v projektové dokumentaci 

Pravděpodobnost rizika 0,80 

Scénář rizika Porušení smluvních termínů 

Pravděpodobnost scénáře 0,70 

Výsledná pravděpodobnost 0,23 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Hodnota rizika (Kč) 2 530 000,- 

 

 Výskyt chyby v projektové dokumentaci je velmi častým problémem ve 

stavebních projektech. Řešení této chyby může vést k zásadnímu zpoždění dodávky, 

jelikož není možné pokračovat ve výstavbě dle chybné dokumentace. 
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Tabulka 3.16 – Přehodnocení rizika č. 5 

Číslo rizika 5 

Návrh opatření Smluvní opatření, Plán kontroly 

Náklady na opatření Nevznikají 

Nová pravděpodobnost rizika 0,00 

Nová výsl. pravděpodobnost 0,00 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Nová hodnota rizika (Kč) 0,- 

 

 Riziko lze plně eliminovat smluvně, kdy projektant zodpovídá za vypracovanou 

dokumentaci v plném rozsahu a plně zodpovídá za důsledky. K odhalení chyby a jejímu 

včasnému řešení je vhodné plánovat kontrolní dny v kratších intervalech (alespoň 

jednou týdně). Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož jsou zahrnuty ve mzdě 

pracovníka, který za daná opatření zodpovídá. 

 

4. Chyba v rozpočtu projektu 

 

Tabulka 3.17 – Hodnocení rizika č. 6 

Číslo rizika 6 

Název rizika Chyba v rozpočtu projektu 

Pravděpodobnost rizika 0,65 

Scénář rizika Porušení smluvních termínů 

Pravděpodobnost scénáře 0,80 

Výsledná pravděpodobnost 0,52 

Dopad (Kč) 1 100 000,- 

Hodnota rizika (Kč) 572 000,- 

 

 Chyba v rozpočtu projektu může nastat velmi snadno. Položkový rozpočet je 

velmi obsáhlý dokument a jeho kvalitní sestavení vyžaduje značnou zkušenost. Ve 

většině případů dochází vlivem této chyby k navýšení nákladů na projekt. V případě, že 

na vykrytí chyby nepostačuje rezerva nebo v případě, kdy investor odmítá část rezervy 

uvolnit, musí nést dodavatel plnou odpovědnost. 
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Tabulka 3.18 – Přehodnocení rizika č. 5 

Číslo rizika 5 

Návrh opatření Plán kontroly 

Náklady na opatření Nevznikají 

Nová pravděpodobnost rizika 0,25 

Nová výsl. pravděpodobnost 0,20 

Dopad (Kč) 1100 000,- 

Nová hodnota rizika (Kč) 220 000,- 

 

 Riziko lze eliminovat vypracováním plánu kontroly postupu sestavování 

rozpočtu. Je vhodné, aby se na tvorbě rozpočtu nepodílela pouze jedna osoba. Případná 

spolupráce rozpočtáře s jinou osobou, například přípravářem, může eliminovat případné 

chyby. Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož jsou zahrnuty ve mzdě pracovníka, 

který za daná opatření zodpovídá.  

 

5. Nedostatečná dokumentace současného stavu 

 

Tabulka 3.19 – Hodnocení rizika č. 9 

Číslo rizika 9 

Název rizika Nedostatečná dokumentace současného stavu 

Pravděpodobnost rizika 0,9 

Scénář rizika Porušení smluvních termínů 

Pravděpodobnost scénáře 0,45 

Výsledná pravděpodobnost 0,41 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Hodnota rizika (Kč) 4 510 000,- 

  

 S tímto rizikem se lze setkat zejména u starších nebo historických objektů 

velkého rozsahu, ke kterým se částečně nebo vůbec nedochovala projektová 

dokumentace. Je potřeba sestavit dokumentaci současného stavu, případně doplnit 

dochovanou. Neznalost prostředí může vést k tomu, že stavební práce mohou poškodit 

stávající stav. 
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Tabulka 3.20 – Přehodnocení rizika č. 9 

Číslo rizika 9 

Návrh opatření Průzkumné práce 

Náklady na opatření Cena průzkumných prací 

Nová pravděpodobnost rizika 0,30 

Nová výsl. pravděpodobnost 0,14 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Nová hodnota rizika (Kč) 1 540 000,- 

 

 Riziko lze značně eliminovat provedením průzkumných prací všech nosných 

konstrukcí v patřičném rozsahu, zejména přizváním statika a geologa. 

 

6. Vznik škody/újmy třetí straně 

 

Tabulka 3.21 – Hodnocení rizika č. 10 

Číslo rizika 10 

Název rizika Vznik škody/újmy třetí straně 

Pravděpodobnost rizika 0,30 

Scénář rizika Porušení smluvních termínů 

Pravděpodobnost scénáře 0,99 

Výsledná pravděpodobnost 0,30 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Hodnota rizika (Kč) 3 300 000,- 

 

 Riziko vzniku škody či újmy zahrnuje poškození majetku i zdraví. Jedná o škodu 

vzniklou osobě nebo společnosti, která nemá se stavbou nic společného. Jde například 

zranění kolemjdoucích špatně zajištěným stavebním materiálem nebo nářadím. Může se 

jednat o poškození majetku vlivem přesunu stavebních hmot. Případný dopad může být 

v řádu korun ale i milionů, v případě trvalého poškození zdraví nebo v nejhorším 

případě úmrtí. 
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Tabulka 3.22 – Přehodnocení rizika č. 10 

Číslo rizika 10 

Návrh opatření Plán BOZP, Pojištění 

Náklady na opatření Cena pojistného 

Nová pravděpodobnost rizika 0,15 

Nová výsl. pravděpodobnost 0,15 

Dopad (Kč) 0,- 

Nová hodnota rizika (Kč) 0,- 

 

 Riziko je možné částečně eliminovat sestavením a dodržením plánu BOZP. Jeho 

dopad však lze zcela eliminovat přenesením zodpovědnosti na třetí stranu, v tomto 

případě pojišťovnu. Je důležité si uvědomit, že plné přenesení dopadu na pojišťovnu 

vyžaduje dodržení všech smluvních podmínek. 

 

7. Nedodržení opatření BOZP 

 

Tabulka 3.23 – Hodnocení rizika č. 11 

Číslo rizika 11 

Název rizika Nedodržení opatření BOZP 

Pravděpodobnost rizika 0,65 

Scénář rizika Újma na zdraví nebo životě 

Pravděpodobnost scénáře 0,35 

Výsledná pravděpodobnost 0,23 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Hodnota rizika (Kč) 2 530 000,- 

 

 Riziko porušení plánu BOZP plyne zejména ze špatné morálky a neochoty 

dodržování osobní bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. Přesto, že je každý 

zaměstnanec povinen se seznámit s plánem BOZP a projít vstupním školením na 

pracoviště, není tím zajištěno jeho dodržování. V případě, že zaměstnavatel nevytvoří 

bezpečné podmínky pro fungování na pracovišti a dojde ke zranění zaměstnance, je 

povinen jej odškodnit za újmu. 
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Tabulka 3.24 – Přehodnocení rizika č. 11 

Číslo rizika 11 

Návrh opatření Plán BOZP, Školení 

Náklady na opatření Cena pojistného, Provize školiteli 

Nová pravděpodobnost rizika 0,35 

Nová výsl. pravděpodobnost 0,12 

Dopad (Kč) 11 000 000,- 

Nová hodnota rizika (Kč) 1 320 000,- 

 

 Riziko lze eliminovat sestavením a dodržováním plánu BOZP. Společnost má 

precizně vypracovaný plán BOZP, je tedy nutné aby zajistila pravidelná interní školení 

zaměstnanců na tento plán a pravidelná školení BOZP vedoucích pracovníků 

prostřednictvím specializované osoby či firmy. 

 

 V případě přijetí navržených opatření dojde ke značnému snížení rizikovosti 

projektu, které shrnuje Tabulka 3.25 – Nové hodnocení rizik po přijetí opatření. 

Z tabulky je patrné, že po přijetí příslušných opatření se změní u všech rizik stupeň 

pravděpodobnosti na nejnižší, tedy že je možné rizika akceptovat. Stanovení celkové 

hodnoty rizika se provádí součtem všech dopadů ošetřených rizik, jejichž hodnota 

celkem činí 5,94 milionů. 

 

 Tabulka 3.25 – Nové hodnocení rizik po přijetí opatření 

0,30 0,60 0,18 1 4 4

0,15 0,50 0,08 1 4 4

0,00 0,70 0 1 4 4

0,25 0,80 0,2 1 3 3

0,30 0,45 0,14 1 4 4

0,15 0,99 0,15 1 3 3

0,35 0,35 0,12 1 4 4

Chyba v rozpočtu projektu

Nedostatečná dokumentace 

současného stavu

Vznik škody/újmy třetí straně

Nedodržení plánu BOZP

Stupeň 

dopadu

Hodnota 

rizika

Vznik víceprací ze strany 

stavebníka

Narušení dodávky ze strany 

subdodavatele

Chyba v projektové 

dokumentaci

Název rizika
Pravděp. 

rizika

Pravděp. 

Scénáře

Pravděp. 

Souhrnná

Stupeň 

souhrn. 

pravděp.
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4 ZÁVĚR 
 

 V rámci mé práce jsem se věnoval řízení rizik ve stavební společnosti STAEG 

Stavby, spol. s r. o. na konkrétní zakázce „Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. 

armády 112/1, Vyškov“. Provedl jsem SWOT analýzu společnosti, následnou 

identifikaci a hodnocení rizik. Stěžejní rizika jsem podrobněji analyzoval metodou 

RIPRAN
TM

 a navrhl příslušná opatření na snížení jejich dopadu. Související informace 

jsem přehledně uvedl do příslušných tabulek. 

 

 Z provedené analýzy vyplývá, že celková hodnota rizikovosti daného stavebního 

projektu činí 5,94 milionů Kč. Stanovenou míru rizika lze akceptovat za předpokladu, 

že čistý zisk společnosti dosáhne minimálně zmíněné výše rizika, která v procentuálním 

vyjádření činí cca 5,5% z ceny díla. Jinými slovy řečeno, je možné přistoupit na 

realizaci projektu v případě vidiny vygenerování čistého zisku, který je schopen pokrýt 

případnou rizikovost projektu v plné výši, tak aby společnost nebyla realizace zakázky 

z pohledu společnosti ztrátová. 

 

 Pevně věřím, že mnou popsaný postup řízení rizik bude pro společnost STAEG 

Stavby, spol. s r. o. přínosem pro interní fungování firmy a nalezne uplatnění při 

realizaci budoucích zakázek. 
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