
 



 
 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik projektu výstavby nové 

haly ve společnost Huhtamaki Česká republika, a.s. První část diplomové práce 

je věnována teoretickým poznatkům projektového managementu, analýze rizik, 

plánování projektu a strategickým situačním analýzám. Druhá část analyzuje současný 

stav společnosti a byly vytvořeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a jejich shrnutí 

do SWOT analýzy, kde byly zhodnoceny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Poslední část obsahuje návrhy vlastního řešení pro realizaci projektu. Byly zde 

identifikovány rizika, která byla vyhodnocena pomocí metody RIPRAN. Vybraným 

rizikům byla navrhnuta opatření, která sníží pravděpodobnost a dopad rizika na projekt. 

 

Abstract 

This diploma thesis is concentrated on problematics of the project risk management 

of the construction of the new building in the company Huhtamaki Czech Republic, Plc. 

The first part of the thesis is focused on the theoretical knowledge of project 

management, the analysis of risks, the planning of the project and the strategic 

situational analysis. The second part analyses the current state of the company. Analysis 

of external and internal environments and their summary to SWOT were formulated 

where strength and weakness, opportunities and threats. The last part contains the 

suggestion of the own solution for the realization of the project. There were identified 

risks which were evaluated through the method RIPRAN. There were suggested 

precaution to the chosen risks which reduce the probability and the impact of the risk 

on the project. 
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ÚVOD 

 

Dnešní doba čím dál více využívá služby projektového managementu, který 

je určen především k plánování, organizování a řízení zdrojů potřebných k dosažení 

požadovaných cílů. Metodikou projektového managementu je úspěšné naplnění 

projektových cílů, kde je potřeba zohledňovat podmínky a omezení projektu. Výstupem 

projektového řízení jsou veškeré podklady pro realizaci projektu. Společnost získá 

kompletní přehled o identifikovaných činnostech projektu, doby jejich trvání, lidských 

a materiálních zdrojích a podobných dat. 

Zdokonalení v problematice projektového řízení, vyzkoušení si proces řízení 

v praxi byl důvodem, proč jsem si práci na toto téma vybral. 

V každém podnikání existují nejrůznější rizika, která danou společnost ovlivňují. 

Ve velké většině případů je hlavním cílem všech společností spokojený zákazník. 

Dodržení tohoto cíle je bohužel v dnešní hektické době čím dál více složitější. Projekty 

jsou omezována časovými limity a také zdroji. Rizika přímo ovlivňují příjmy 

společnosti a proto je zapotřebí je řádně analyzovat, řídit a snažit se co nejvíce 

minimalizovat jejich dopady. 

Diplomová práce se zaměřuje na projekt výstavby nové haly v závodu 

společnosti v Přibyslavicích na Třebíčsku. Projekt výstavby by měl zajistit navýšení 

výrobní kapacity podniku a nové prostory pro nově vyvíjené stroje sesterskou firmou 

v Holandsku. Přesto, že konkurenceschopnost společnosti Huhtamaki Česká republika, 

a.s. je poměrně vysoká je nutností neustále zlepšování, inovace a posilování zmíněné 

konkurenceschopnosti. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se věnuje 

definování hlavního a dílčích cílů projektu a také jsou zde popsány metody, které byly 

pro dosažení stanovených cílů využity. Další část se zaměřuje na vymezení teoretických 

poznatků pro tvorbu diplomové práce. Jsou zde popsány rizika projektu, jejich členění 

a analýzy a také jsem se zde věnoval projektovému řízení. Jsou zde popsány analýzy, 

které jsou využity v analytické části na kterou je zaměřena třetí část práce. V této části 

jsou uvedené základní informace o společnosti a dále jsou zde provedeny analýzy 

externího a interního prostředí společnosti, které jsou shrnuty ve SWOT matici, která 

nám odhaluje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. V poslední části, 

která je z celé diplomové práce nejdůležitější, se zabývám vlastními návrhy řešení. Jsou 
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zde vypracovány základní dokumenty projektu, jako je identifikační listina a logický 

rámec. Podrobně zde rozebírám časovou, zdrojovou a nákladovou analýzu a následně 

je vytvořena analýza rizik pomocí metody RIPRAN. Těmto rizikům jsou v poslední fázi 

navrhnuta opatření, která by měla minimalizovat jejich pravděpodobnost výskytu 

popřípadě snížit jejich dopad. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTYPU ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat analýzu rizik projektu výstavby 

nové výrobní haly s využitím vhodných metod a navrhnout opatření vedoucí k jejich 

minimalizaci. 

 

Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující dílčí cíle: 

 Zpracování strategické situační analýzy, která odhaluje aktuální stav 

vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, shrnutý pomocí SWOT 

analýzy. 

 Návrh projektu výstavby nové haly s  využitím programu MS Project. 

 Identifikace a zhodnocení rizik vybraného projektu a následné navrhnutí 

možných opatření, která minimalizují pravděpodobnost výskytu, 

případně sníží dopad daného rizika. 

 

1.2 Metody a postupy zpracování práce 

Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým 

poznatkům, druhá analyzuje danou problematiku a třetí se zabývá vlastním návrhem 

řešení.  

Aby bylo dosaženo dílčích cílů a následně i cíle hlavního, tak byly v této 

diplomové práci použité metody z oblasti projektového řízení a řízení rizik. Nedílnou 

součástí pro získání zásadních informací o projektu, jeho omezení a podmínky, bylo 

dotazování a vedené rozhovory se zainteresovanými osobami v projektu.  

Pro analýzu vnitřních a vnějších faktorů působících na společnost, byly použity 

metody, z oblasti strategického managementu. Konkrétně to byla PEST analýza, 

Porterova analýza pěti sil, analýza „7S“ firmy McKinsey, které byly vstupem pro 

vytvoření SWOT analýzy. 

Následně byly využity speciální metody projektového managementu jako 

je identifikační listina projektu s logickým rámcem projektu, které jsou nepostradatelné 

pro stanovení hlavních údajů a cílů projektu. Projekt byl zpracován v programu MS 

Project, ze kterého byly vyexportovány údaje jako Ganttův digram, časová analýza 
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projektu a byly zjištěny náklady na jednotlivé činnosti a zdroje a tedy i náklady celého 

projektu. Pomocí metody RIPRAN byla určena rizika projektu, jejich vyhodnocení 

a následně byla navrhnuta možná opatření. Která by měla vést k minimalizaci 

pravděpodobnosti výskytu rizik případně ke snížení dopadu rizika na projekt. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

2.1 Projekt 

Projektové řízení, jak už název napovídá, se zabývá řízením projektů. V prvé 

řadě je tedy třeba vymezit, co je vlastně projekt. Lze jej definovat jako „časově omezené 

úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo výstupu“. 

K chodu firmy slouží provozní činnosti, projekty na rozdíl od nich končí ve chvíli, kdy 

se dosáhne cílů, nebo se projekt ukončí. (SCHWALBE, 2011, s. 20) 

 

2.1.1 Atributy projektu 

Projekty existují v nejrůznějších variantách a právě atributy uvedené projektu 

uvedené v tabulce níže nám slouží k dalšímu definování projektu. 

 

Tab. 1: Atributy projektu 

Jedinečný účel 

Všechny projekty musí mít jasně určený 

cíl. 

Projekt je dočasný 

Má jednoznačně určený začátek a konec. 

Vytváří se postupným rozpracováním 

Projekty se v prvopočátku plánování 

určují hodně ze široka a až postupem času 

se jednotlivé podrobnosti objasňují. 

Potřebuje zdroje 

Mezi zdroje patří lidi, hardware, software 

a další majetek. 

Musí mít primárního zákazníka nebo 

sponzora 

Do projektů zasahuje mnoho 

zainteresovaných stran, avšak vždy musí 

být jedna, která stojí v roli sponzora 

projektu, který určuje směr projektu. 

Nejistota 

Vzhledem k jedinečnosti projektu je někdy 

složité jednoznačně určit jeho cíle, 

odhadnout, jak dlouho bude projekt trvat, 

nebo určit jeho konečný rozpočet. Vše zde 

zmíněné určují externí faktory. 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle SCHWALBE, 2011, s. 22) 
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2.1.2 Cíle projektu 

Projekt má za cíl poskytnout přidanou hodnotu zainteresovaným stranám. Dále 

má za cíl vytvořit odsouhlasené koncové výsledky, obzvlášť výstupy v požadovaném 

časovém rámci, v rámci daného rozpočtu a v rámci akceptovatelných parametrů rizika. 

Cíl, aby byl specifický a měřitelný, musí být utvořen souborem cílových 

podmínek a parametrů, kterých manažeři projektu musí dosáhnout proto, aby poskytli 

zainteresovaným stranám možnost v souvislosti s dokončeným projektem dosáhnout 

očekávaných přínosů. 

Přípravnou fází projektu se rozumí vytvoření plánů projektu a vyhotovení studie 

proveditelnosti. Každý projekt musí být na začátku realisticky posouzen a vyhodnocen. 

Do posouzení a vyhodnocení projektu spadá analýza navrhovaného projektu 

a především rozhodnutí a upřednostnění investování do zkoumaného projektu před 

projekty ostatními. Důležitým předpokladem v této fázi musí být fakt, že je zajištěna 

dostatečná podpora pro rozhodnutí projekt opravdu vykonat. 

Po schválení investice projektu musí být vlastníkem vytvořena zakládající listina 

projektu, která vymezuje rozsah projektu, jeho cíle a výstupy, rozpočet, časový rámec, 

kontrolní body a členství v týmu projektu. (DOLEŽAL, 2012, s. 58) 

 

2.1.3 Trojimperativ projektu 

Existují tři základní pojmy, se kterými se pracuje v souvislosti s projekty 

a projektovými cíli a jsou jimi výsledky, čas a zdroje. V projektovém managementu se 

těmto třem veličinám přezdívá Trojimperativ projektového řízení, kde je cílem co 

možná nejvíce optimální vyvážení těchto požadavků. 

Základním poznatkem je provázanost těchto tří veličin, což znamená, že pokud se 

změní jedna z veličin a další se musí zachovat neměnná, tak se musí adekvátně změnit 

třetí. Pro lepší představu je trojimperativ znázorněn na obrázku.  

(DOLEŽAL, 2012, s. 66) 
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Obr. 1: Trojimperativ projektového řízení 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Doležala, 2012, s. 66) 

 

2.1.4 Zainteresované strany projektu 

Zainteresované strany představují lidé, kteří se jakoukoli cestou zapojí do 

samotného projektu. Mezi tyto strany se řadí sponzor projektu, projektový tým, 

podpůrný personál, zákazníci, uživatelé, dodavatelé a oponenti projektu. Očekávání 

jednotlivých skupin se může velmi lišit. (SCHWALBE, 2011, s. 26) 

 

2.1.5 Životní cyklus projektu 

Projekt má charakter procesu a po dobu své existence se také vyvíjí. Životním 

cyklem projektu označujeme soubor jednotlivých fází, ve kterých se projekt nachází. 

Také lze definovat jako soubor obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet 

jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována. 

 

Základní rozdělení fází projektu je následující: 

- Konceptuální návrh - stanovení základních záměrů, posouzení 

a zhodnocení přínosů a dopadů realizace projektu, nákladová, časová 

náročnost, předběžná analýza rizik. 

- Definice projektu - vychází se z výstupů z první fáze, které se upřesňují. 

Diversifikace cílů, výčet subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava 

metodik a disponibilních znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, nastavení 

realistického časového rámce a propočet nákladů. Definice rizik 

Čas (min)                                               Zdroje (min) 

Výsledky (max) 
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a předpokladů omezení jejich dopadů, příprava detailních plánů na realizaci 

projektu. 

- Produkce - samotná realizace neboli pořízení projektu – řízení prací 

a subdodávek, kontroly postupu dle časového plánu a rozpočtu, řízení 

komunikace a nezbytné projektové dokumentace, kontrola kvality 

a účinnosti dosažení jednotlivých dílčích cílů, testování výstupů, pořízení 

dokumentace jako podklad pro užívání předmětu projektu a tvorba plánu 

podpory v operačním období. 

- Operační období - vlastní užívání předmětu projektu – integrace předmětu 

projektu do již existujících organizačních systémů, hodnocení 

technologických, sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu 

v rámci předpokladů daných v konceptuálním období, zpětná vazba pro 

plánování dalších projektů a hodnocení úrovně spolupracujících systémů. 

- Vyřazení projektu - převedení předmětu projektu do stadia podpory a do 

případné odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, převedení 

zdrojů na jiné projekty. Zpracování výsledků a převzetí zkušeností získaných 

z řízení daného projektu. (SVOZILOVÁ, 2006, s. 37-38) 

 

Na níže vyobrazeném schématu jsou znázorněny jednotlivé fáze spolu s vstupy a 

výstupy daného projektu. 

 

 
Obr. 2: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 

(Zdroj: SVOZILOVÁ, 2006, s. 38) 
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2.2 Riziko 

Riziko jako takové se vyskytuje všude a neustále. Riziko je podvědomě více 

spojené s negativními dopady, které představují hrozbu nebo ztrátu, avšak v hodně 

případech je riziku podstupováno zcela dobrovolně za účelem dosažení pozitivních 

výsledků a využitím příležitosti. Je evidentní, že nikdy není předem jasné, zda k dané 

rizikové situaci opravdu dojde nebo ne. Riziko je úzce spjato s nejistotou o vývoji 

v budoucnosti. Proto se v dnešní době stále více kladou vysoké nároky na proces 

rozhodování o tom, jak se v rizikové situaci chovat. (KORECKÝ, 2011, s. 22) 

 

2.2.1 Definice rizika 

Samotných definic se v posledních letech objevila spousta. Všechny zahrnují 

nebo v jiném znění obsahují sousloví „účinek nejistoty na dosažení cílů“. Je to tedy 

nějaká pravděpodobnost, se kterou nastane situace, která se odliší od odhadovaného 

stavu. Jednoznačná a správná definice tedy neexistuje a dá se definovat více způsoby: 

 

 Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

 Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

 Střední hodnota ztrátové funkce. 

 Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.  

(KORECKÝ, 2011, s. 28, 34) 
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2.2.2 Členění rizik 

Riziko se člení na čtyři základní typy, kterými jsou strategická rizika, operační 

rizika, finanční rizika, rizika nesouladu. 

 

Strategická rizika mají značný dopad na organizaci. Jsou to rizika řešené na 

vrcholové úrovni managementu a vyžadují strategické plánování. 

 

Operační rizika často také provozní rizika vyžadují nejen pozornost vedení 

organizace, ale musí být úspěšně začleněno i na nižších patrech. Operační rizika 

souvisejí především s produkcí nebo činnostmi organizace. Do této skupiny může patřit 

například změna dodavatele vyvolána ukončením činnosti dočasného. 

 

Finanční rizika souvisí se ztrátou ziskovosti, kurzové ztráty. Můžeme je členit 

do dvou skupin a to na interní finanční rizika a externí finanční rizika. 

 

Rizika nesouladu čím dál více nabývají na své důležitosti, a to proto, že dochází 

k vyšší regulaci, komplikovanější legislativě a růstu požadavků na reporting a risk 

management. (SMEJKAL, 2013, s. 150-151) 

 

2.2.3 Klasifikace rizik 

Na klasifikaci rizik se dá nahlížet hned z několika hledisek. Avšak mezi základní 

možnosti třídění patří členění rizika na následující: 

 

 Podnikatelské a čisté riziko, kde podnikatelské může mít jak negativní, tak 

poštovní dopad, čisté riziko pouze negativní. 

 Systematické a nesystematické riziko, systematické je zapříčiněno společnými 

faktor a postihuje v jakékoli míře všechny ekonomické jednotky (všechny oblasti 

podnikatelské činnosti). Také je do určité míry závislé na celkovém vývoji trhu, tak 

je možné ho označovat jako riziko tržní. Není možné jej snižovat diverzifikací 

z důvodu společných faktorů rizika, na základě tohoto je možno se také setkat 

s pojmem nediverzifikovatelné riziko. Riziko nesystematické má jedinečné 
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vlastnosti pro jednotlivé společnosti. Rizika systematická jsou rizika 

makroekonomická a rizika nesystematická pak rizika mikroekonomická. 

 Vnitřní a vnější rizika, vnitřní rizika, jak už z názvu vypovídá, se vztahují 

k faktorům uvnitř podniku. Rizika vnější jsou ta, která se vztahují 

k podnikatelskému okolí. Makroekonomické a mikroekonomické. 

 Ovlivnitelné a neovlivnitelné rizika, závisí na možnostech manažera nebo firmy 

ovlivnit příčiny jejich vzniku. Ovlivnitelné riziko je možné omezit opatřeními 

zaměřenýma na samotné příčiny rizika. Neovlivnitelné riziko není manažer firmy 

jakkoli omezovat, ale existuje možnost přistoupit na opatření, která sníží nežádoucí 

dopady těchto rizik. 

 Primární a sekundární rizika, sekundární riziko je způsobeno přijetím určitého 

opatření na snížení primárního rizika tvořeného určitými faktory. 

 Ve fázi přípravy, realizace a provozu firemních projektů – zahrnují všechny 

skupiny rizik, která ohrožují dodržení termínu dokončení projektu, splnění rozpočtu 

a kvalitu projektu. Jsou to všechny rizikové faktory ovlivňující ekonomické 

výsledky fungování projektu. 

(FOTR, 2014, s. 20-21) 

 

Další členění rizik se pojí s jejich věcnou náplní a z tohoto pohledu se ve většině 

případů rizika rozlišují následovně: 

 Technicko-technologická (vývoj výrobků a technologií) 

 Výrobní (nedostatek zdrojů různé povahy – dodavatelská rizika, nespolehlivost 

výrobních zařízení – provozní rizika) 

 Ekonomická (nákladová rizika ohrožující nedosažení předpokládaného 

hospodářského výsledku) 

 Tržní (prodejní rizika ve vztahu k velikosti prodeje, cenová rizika z hlediska 

dosahovaných prodejních cen) 

 Finanční (způsob financování, dostupnost zdrojů financování a schopnost dostát 

splatným závazkům) 

 Legislativní (ovlivněno hospodářskou a legislativní politikou vlády) 

 Politická (zahrnuty stávky, národnostní a rasové nepokoje, války, teroristické akce) 
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 Environmentální (náklady na odstranění škod na životním prostředí, daně spojené 

s využíváním neobnovitelných zdrojů) 

 Spojená s lidským činitelem (vyplývá z úrovně zkušeností, kompetence i jednání 

všech relevantních subjektů) 

 Informační (nedostatečná ochrana firemních informačních systémů) 

 Zásahy vyšší moci (havárie výrobních zařízení, nebezpečí živelných pohrom 

různého druhu) 

 Teroristické útoky 

(FOTR, 2014, s. 21-22) 

 

2.2.4 Analýza rizik 

Analýza rizik slouží k odhadnutí pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí 

a odhadnout výši předpokládaného negativního dopadu na projekt, vychází ze 

sestaveného seznamu rizik. Používají se techniky expertních odhadů, pokud nejsou 

dispozici tabulky, které by umožnily hodnoty pravděpodobnosti přesně určit. Ve většině 

případů se jedná o různé statistické přehledy. Zde jsou pro projektové týmy velmi 

důležité statistiky a záznamy pořízené a vytvářené na základě vyhodnocení dříve 

realizovaných projektů. Ke snižování nepřesnosti expertních odhadů napomáhá možnost 

rozložení nepříznivého dopadu na jednotlivé menší složky, které se dají snadněji 

odhadnout. Z těchto jednotlivých složek se vypočte celkový dopad, výsledek získaný 

tímto postupem je ve většině případů zatížen menší chybou něž pokus o odhad celého 

případu. 

 

Analýza rizik může být: 

 Kvantitativní - určení pravděpodobnosti a hodnoty ztráty přímou číselnou 

hodnotou. 

 Kvalitativní - stanovení pravděpodobnosti a ztráty verbální hodnotou (vysoká, 

střední, nízká) nebo pomocí bodovací stupnice  

(DOLEŽAL, 2012, s. 86-87) 

  



- 23 - 
 

2.2.5 Metoda RIPRAN 

„Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu 

projektových rizik. Autorem metody je B.Lacko. 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 rizik než 

jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu 

průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.“ (LACKO, 2009) 

 

Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) je jednoduchá empirická metoda 

sloužící k analýze rizik projektů, a to zejména pro středně velké projekty. RIPRANTM je 

registrovaná ochranná známka, zapsaná Úřadem pro průmyslové vlastnictví. Autorem 

této metody je pracovník VUT v Brně pan docent Branislav Lacko, který ji navrhl za 

účelem podpory analýzy rizik projektů vývoje informačních a řídících systémů. 

Analýzu rizika vnímá jako proces. (JEŽKOVÁ, 2013, s. 150) 

 

V současné 2. verzi metodu RIPRAN tvoří čtyři základní kroky: 

Krok č. 1 - Identifikace nebezpečí projektu 

Krok č. 2 - Kvantifikace rizik projektu 

Krok č. 3 - Reakce na rizika projektu 

Krok č. 4 - Celkové posouzení rizik projektu  

 

Krok č. 1 

Prvním úkolem projektového týmu je provést identifikaci nebezpečí, kterou 

provádí pomocí sestavení tabulky nejlépe formou tabulky. Doporučuje se tuto analýzu 

dělat v týmu, aby bylo dosaženo vysoké kvality. (DOLEŽAL, 2012, s. 90) 
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Tab. 2: Tabulka pro první krok metody RIPRAN 

Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 

1. Výskyt chřipkové 

epidemie v jarním 

období březen-duben. 

Onemocní skoro 30% 

zaměstnanců. 

Předpokládáme 

počasí podle 

předpovědi jako 

v předchozím roce. 

2. … … … 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 90) 

 

Text řádku je možné získat hledáním možných následků k dané hrozbě, tedy 

odpovědí na otázku „Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když …?“ 

Nebo se nabízí možnost postupovat obráceně a získat text řádku odpovědí na 

otázku „Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu nastane?“ Znamená to 

tedy, že hledáme příčinu daného scénáře. 

Pod pojmem hrozba se skrývá konkrétní projev nebezpečí, kdežto scénář je děj, 

který nastane, pokud daná hrozba nastane. Hrozba je příčinou scénáře. (DOLEŽAL, 

2012, s. 90-91) 

 

Krok č. 2 

V tomto kroku se provádí kvantifikace rizika. Týmem sestavená tabulka 

z předchozího kroku se rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu 

scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika, která se vypočítá vynásobením 

pravděpodobnosti scénáře a hodnoty dopadu. (DOLEŽAL, 2012, s. 91) 

  



- 25 - 
 

 

Tabulka tedy vypadá následovně: 

 

Tab. 3: Tabulka pro druhý krok metody RIPRAN 

Poř. číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravdě-

podobnost 

Dopad na projekt Hodnota 

rizika 

1. Výskyt 

chřipkové 

epidemie 

v jarním období 

březen-duben. 

Onemoc

ní skoro 

30% 

zaměstna

nců. 

50% Výpadek pracovní 

kapacity a zpoždění 

zakázky o 3 měsíce 

– penále 600 tis. Kč 

300 tis. Kč 

2. … … … … … 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 91) 

 

Metoda RIPRAN umožňuje jak číselnou, tak i verbální kvantifikaci. Příkladem číselné 

kvantifikace je například: 

 Pravděpodobnost scénáře pro poř. č. 3 je 0,30 

 Dopad na projekt pro poř. č. 3 je 50 000 Kč 

 Hodnota rizika pro poř. č. je 0,3 x 50 000 = 15 000 Kč 

 

Při verbální kvantifikaci se využívá slovního hodnocení, které jsou pro příklad uvedeny 

v níže vyobrazených tabulkách. (DOLEŽAL, 2012, s. 91) 

 

Tab. 4: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti 

Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33% 

Střední pravděpodobnost – SP 10 – 33 % 

Nízká pravděpodobnost – NP pod 10 % 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 91) 
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Tab. 5: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt 

Velký nepříznivý dopad 

na projekt – VD 

 Ohrožení cíle projektu 

 Ohrožení koncového termínu projektu 

 Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

 Škoda více než 20 % z hodnoty rozpočtu projektu 

Střední nepříznivý dopad 

na projekt – SD 

 Škoda 0,51 – 19,5 / z hodnoty rozpočtu projektu 

 Ohrožení termínu, nákladů, resp. Zdrojů některé dílčí 

činnosti, což bude vyžadovat mimořádné akční zásahy do 

plánu projektu 

Malý nepříznivý dopad 

na projekt - MD 

 Škoda do 0,5 % z celkového rozpočtu projektu 

 Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 92) 

 

Tab. 6: Tabulka verbální hodnoty rizika 

Vysoká hodnota rizika – VHR 

Střední hodnota rizika – SHR 

Nízká hodnota rizika - NHR 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 92) 

 

Tab. 7: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika 

 VD SD MD 

VP VHR VHR SHR 

SP VHR SHR NHR 

NP SHR NHR NHR 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 92) 

 

Tabulky, které jsou zde uvedené, slouží jako možný příklad a sestavení tabulek 

se v různých firmách liší, závisí to na rozhodnutí projektového týmu, které zkratky bude 

používat. (DOLEŽAL, 2012, s. 92) 

 

Krok č. 3 

Srazit hodnotu rizika na hladinu nuly je ve většině případů nemožné a proto se 

musí stanovit akceptovatelná úroveň. Aby hodnota rizika byla snížena na tuto hladinu, 

tak se sestavují opatření, čímž se zabývá třetí krok. (DOLEŽAL, 2012, s. 93) 
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Tab. 8: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN 

Poř. číslo 

rizika 

Návrh na 

opatření 

 Předpokládané náklady 

 Termín realizace opatření 

 - Osob. Odpovědnost (vlastník 

rizika) 

Nová hodnota 

sníženého rizika 

1. Očkování proti 

chřipce 

 20 000 Kč vakcína 

 Očkování v lednu 

 Dohodnuto s podnikovým lékařem –    

odsouhlaseno zaměstnanci na 

pracovních poradách 

Výjimečná 

onemocnění budou 

kompenzována 

přesčasy – nulová 

hodnota rizika 

2. … … … 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 93) 

 

Krok č. 4 

Poslední fází je posouzení celkových hodnot rizik a vyhodnocení rizikovosti 

projektu, a zda je vhodné pokračovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření. Jestliže 

projektový tým zjistí, že celková úroveň je velmi vysoká, tak se předává problém na 

vyšší úrovně řízení. 

Při práci s metodou RIPRAN je třeba pracovat s podrobným rozborem hrozeb, 

scénářů, hodnot pravděpodobností a hodnot dopadů. Toto jsou důvody proč je tato 

metoda složitější, pracnější a žádá si určité znalosti rizikového inženýrství a zkušenosti 

z minulých projektů. Avšak výsledky jsou přesnější něž pomocí skórovací metody. 

Další kladnou stránkou metody je podpora týmu v nalézání opatření ke snížení rizika 

tím, že nabízí tzv. typová opatření ke snížení rizika, která slouží týmu ke snadnějšímu 

nalezení daných opatření. (DOLEŽAL, 2012, s. 93-94) 
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2.3 Metody projektového managementu 

Tato kapitola je věnována metodám a jejich objasnění, které budou využity 

v dalších kapitolách této práce. 

 

2.3.1 Logický rámec 

Metoda logického rámce je důležitý nástroj projektového řízení a je využívána 

k určení cílů projektu a jako jejich následná podpora k úspěšnému dosažení. Řadí se do 

metodiky návrhu a řízení projektu, která je označována anglickým názvem „Logical 

Framework Approach“ zkráceně také „LFA“, jejíž hlavní náplní je řešení přípravy, 

návrhu, realizaci a vyhodnocování projektu. Logický rámec jako takový je dokument, 

který je použitelný i sám o sobě. (DOLEŽAL, 2012, s. 67) 

 

Tab. 9: Schéma logického rámce 

Záměr Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (Způsob 

ověření) 

Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady, za jakých Cíl 

skutečně přispěje a bude 

v souladu se Záměrem 

Výstupy Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (Způsob 

ověření) 

Předpoklady, za jakých 

Výstupy skutečně povedou 

k Cíli 

Klíčové činnosti 

(Aktivity) 

Zdroje (peníze, lidé, 

…) 

Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady, za jakých 

Klíčové činnosti skutečně 

povedou k Výstupům, 

Výčet toho, co se nebude v rámci projektu řešit Případné předběžné 

připomínky 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 68) 

 

Na dně logického rámce jsou zaznamenány vstupy našeho projektu. Nejčastěji se 

toto pole označuje jako klíčové činnosti (aktivity), jedná se o hlavní skupiny činností, 

které mají zásadní vliv na realizaci konkrétních výstupů. Splnění těchto vstupů je 
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podmínkou pro dosažení výstupů, které jsou uvedeny o úroveň výše. Jedná se 

o naznačení scénáře, JAK bude výstupů dosaženo. 

Dále jsou zde zmiňované konkrétní výstupy projektu, které definují, CO přesně 

bude projektem dodáno. Stanovuje nám, co vše je nutné vytvořit, aby bylo dosaženo 

vyšší úrovně logického rámce, což je v tomto případě cíl projektu. Nadále učuje co musí 

projektový tým realizovat a za co nese zodpovědnost. Jsou přímými důsledky vykonání 

klíčových činností. 

Na další úrovni logického rámce je to, co je pro všechny účastníky projektu 

nejzajímavější a to cíl projektu. Udává nám odpověď na otázku, PROČ se má projekt 

vůbec realizovat a definuje zaměření projektu. Cíl musí být konkrétní a je to kvalitativní 

nebo kvantitativní změna, kterou nelze dosáhnout přímo. Cíl musí být pro jeden projekt 

a pouze jeden. 

Na vrcholu logického rámce je uveden samotný záměr projektu. Jde o popis 

rámcového záměru, kterého je daný projekt součástí. Projekty, které jsou součástí 

daného záměru slojík k jeho naplnění. (DOLEŽAL, 2012, s. 68-69) 

 

2.3.2 Identifikační listina projektu 

Zakládací listina projektu ve většině případů doprovází samotné rozhodnutí 

o spuštění zahájení projektu. Jedná se o dokument, který disponuje definicí cíle 

projektu, vymezuje základní hranice projektu – v požadovaných výsledcích, ve 

financích, v čase a předpokládaných zdrojích, dále jmenuje manažera projektu. 

V některých případech mimo manažera projektu se v identifikační listině projektu 

objevuje složení přípravného týmu nebo minimálně jeho základ, jehož primárním 

úkolem je řádné zahájení projektu a následně pokračovat následujícími fázemi řízení 

projektu. 

Zakládací listina projektu vytváří zadání a hlavní mantinely pro úvodní práci 

manažera projektu a přípravného týmu, tak že se předpokládá další rozpracování 

a ujasnění informací, které jsou v ní obsaženy.  

Na následující stránce je uveden příklad, jak může tabulka zakládací listiny 

projektu vypadat. 
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Tab. 10: Identifikační (zakládací) listina projektu 

Identifikační listina projektu 

Název: PROPAG 

Identifikační číslo: 987/56 

Priorita projektu v portfoliu: 7 

Zadavatel (vlastník) projektu: Ing. Jan Neoblomný, obchodní ředitel 

Záměr: Vyšší konkurenceschopnost, návratnost investice do nové 

produktové řady 

Cíl: Zvýšit povědomí zákazníků o nové produktové řadě do 

určitého data 

Výstupy: 1. Billboardová kampaň 

2. Televizní kampaň 

3. Kampaň v rádiích 

Plánovaný termín zahájení: dd.mm.rrrr 

Plánovaný termín dokončení: dd.mm.rrrr 

Plánované náklady: Celková suma v Kč 

Hlavní milníky: a) Reklamní agentura vybrána 

b) Koncepce schválena 

c) Kampaň připravena 

d) kampaň proběhla 

e) Dopady zjištěny 

Zodpovědná osoba  

(manažer projektu): 

Mgr. Petr Kohout, projektový manažer 

 

Další specifikace projektové úlohy 

Kritéria úspěšnosti: 10% obyvatel v ČR ve věku 18-60 let zná produktovou řadu 

5% obyvatel v ČR ve věku 18-60 let zná hlavní přednosti 

produktové řady 

Schválené výjimky: Proces OSQ 3.11, kroky 5 až 7 je vzhledem k charakteru 

projektu možno vynechat. 

Významná rizika: Souběžně s naší kampaní bude probíhat volební kampaň 

před přímou volbou prezidenta. 
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Schválení projektu 

Schváleno dne: dd.mm.rrrr 

Schvalovatel: Ing Jiří Král, ředitel podniku Podpis 

 

 

 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 280) 

 

2.3.3 Hierarchická struktura práce - WBS 

Hierarchická struktura práce je obvyklý přístup ke strukturalizaci projektu. Jedná 

se o rozpad cíle projektu na jednotlivé výsledky a následně na jednotlivé produkty 

a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musejí být v rámci 

projektu vygenerovány. 

Princip tvorby WBS je napomoci určit a zpřehlednit všechny činnosti, které jsou 

podstatné pro výstup projektu. Tzv. stromová struktura je předpokladem neopomenutí 

ničeho podstatného a zároveň ujištění, že se nebudou realizovat činnosti nepodstatné. 

 

 
Obr. 3: Hierarchická struktura práce - WBS  

(Zdroj: DOLEŽAL, 2009, s. 143) 
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2.4 Plánování projektu 

2.4.1 Časová analýza projektu 

Časový plán jednotlivých kroků projektu, neboli harmonogram je 

nepostradatelnou součástí Plánu projektu. Obsahuje veškerá data, co se termínů 

a časových návazností mezi jednotlivými činnostmi týče. K jednotlivým úsekům 

časového rozpisu jsou přiřazeny také realizační zdroje. 

Časový rozpis projektu, který je představovaný diagramy a harmonogramy, je 

podstatnou částí Plánu projektu a jsou nástrojem pro komplexní a přehledné podchycení 

velkého množství dat, které jsou potřebné pro řízení projektu.  

(SVOZILOVÁ, 2006, s. 133) 

 

Řízení času projektu tedy sdružuje veškeré podstatné procesy, které vedou ke 

včasnému dokončení projektu. Stihnout dokončit projekt v naplánovaném termínu je 

velice obtížné. (SCHWALBE, 2011, s. 219) 

 

Hlavních procesů řízení času je šest, a to: 

 Definování aktivit 

 Seřazení aktivit 

 Odhad zdrojů potřebných pro jednotlivé aktivity 

 Odhad doby trvání jednotlivých aktivit 

 Vytvoření harmonogramu 

 Kontrola harmonogramu 

 

Mezi jednotlivými projektovými aktivitami mohou nastat určité typy závislotí, 

zpravidla jsou čtyři: (SCHWALBE, 2011, s. 225-226) 

 Finish-start (FS) - Ukončení - zahájení; datum dokončení předchůdce určuje datum 

zahájení následovníka . 

 Start-start (SS) - Zahájení - zahájení; datum zahájení předchůdce určuje datum 

zahájení následovníka. 

 Finish-finish (FF) - Ukončení - ukončení; datum dokončení předchůdce určuje 

datum dokončení následovníka. 
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 Start-finish (SF) - Zahájení - ukončení; datum zahájení předchůdce určuje datum 

dokončení následovníka. 

 

Síťové diagramy 

 Metoda hodnocení a kontroly projektu (PERT - Project Evaluation and Review 

Technique) - metodika tvorby a hodnocení síťových diagramů tvořených úkoly 

a činnostmi se související kontrolou postupu daného projektu. 

 Metoda kritické cesty (CPM - Critical Path Method) - založena na vyhledávání 

a analýzu kritických úkolů projektu, jedná se o nejdelší sled úkolů projektu, kde 

nejsou žádné časové rezervy. 

 Metoda šipkových diagramů (ADM - Arrow Diagram Method) - jedná se 

o metodu, která reprezentuje diagram formou síťových grafů, ve kterých jsou 

činnosti zastoupeny šipkami mezi jednotlivými body diagramu. 

 Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnostmi vazeb (PDM - Precedence 

Diagram Method) - obsahuje možnosti předchozích metod a přidává koncept vazeb 

mezi činnostmi. 

 Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu (GERT - Graphical Evaluation 

and Review Technique) - podobná metoda síťových diagramů jako PERT, je 

vylepšena v možnosti větvení, synčky a vícenásobné ukončení projektu. 

(SVOZILOVÁ, 2006, s. 134)  

 

Ganttovy diagramy 

Vyobrazují jednoduše a přehledně sled úkolů a jejich začátky a konce. Úlohy 

projektu jsou zpravidla seřazeny od shora dolů, přičemž časová osa je rozvinuta na 

horizontální linii. Ganttovy diagramy jsou velmi oblíbený a často využívané. V dnešní 

době díky modernějším softwarovým nástrojům pro řízení projektů již zahrnují 

závislosti mezi jednotlivými úkoly. (SVOZILOVÁ, 2006, s. 134) 
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2.4.2 Zdrojová analýza projektu 

V rámci plánování projektu je nutné plánovat i samotné zdroje projektu. Hledá 

se tedy odpověď na otázku KDO a ZA KOLIK provede jednotlivé činnosti. 

 

„Cílem kapacitního plánování je stanovit, jaké lidské zdroje, stroje, zařízení 

a další tzv. pracovní zdroje jsou nutné k provedení činností a zda budou v průběhu 

projektu k dispozici.“ 

 

Mezi hlavní procesy plánování se řadí: 

 Identifikace potřeby zdrojů - musí se zaznamenat do časového plánu projektu jaké 

zdroje jsou nutné k tomu, aby byly dané úkoly splněny v naplánovaných termínech 

a s požadovaným výsledkem. 

 Zjištění omezení – velice důležitou částí je důkladné zjištění, které zdroje jsou 

k dispozici, zda se k nim vztahují nějaká omezení v dostupnosti nebo kapacitě. 

 Porovnání - v tomto kroku se zjišťují případné konflikty zdrojů, což nastává 

v situaci, kdy nejsou dostupné zdroje schopné pokrýt potřeby projektu. 

 Vyrovnání zdrojů – snaží se vyřešit případné konflikty zdrojů zjištěné v předešlém 

kroku. 

 

Výstupem kapacitního plánování mohou být následující: 

 Ve formě tabulky, především jako číselná sumarizace zdrojů 

 Grafická forma 

o Histogramy (sloupcové grafy) 

o Ganttův diagram 

(DOLEŽAL, 2012, s. 194-195) 

 

2.4.3 Nákladová analýza projektu 

Další součástí fáze plánování, které navazuje především na časové plánování 

a plánování zdrojů je plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu. Rozpočet 

projektu je složen z nákladů a výnosů, je možno jej definovat jako celkový objem 

prostředků, které jsou přiděleny danému projektu. Rozpočet je základním pilířem 

projektového plánu, je podstatný pro všechny zainteresované strany projektu. 
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Analýza se může rozdělit na více částí: 

1) Odhadování rozpočtu v předprojektové fázi - jedná se o hrubý odhad nákladů 

projektu pomocí analogie s jinými projekty nebo také pomocí parametrů 

 

2) Sestavení podrobného rozpočti nákladů ve fázi plánování projektu - vychází se 

z ocenění jednotlivých činností na nejnižších úrovních WBS a takto se postupně 

postupuje až k nákladům na celý projekt 

 

3) Rezervy - do sestavování rozpočtu zasahují také rizika projektu. Je nutné tedy 

vytvoření rezervního fondu, který vzniklá případná rizika pokryje 

 

Cílem každého projektového týmu je dodržení původního plánu výdajů, ale málo 

kdy se vyhne aspoň menších změn. Důležité je následně tyto odchylky zdůvodnit 

a zaznamenat. (DOLEŽAL, 2012, s. 203) 

 

2.5 Strategická situační analýza 

„Situační analýza je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek 

a vlastností vnějšího prostředí (makroprostředí a mikroprostředí), ve kterém firma 

podniká, případně které na ni nějakým způsobem působí, ovlivňuje její činnost, 

a zkoumání vnitřního prostředí firmy (kvalita managementu a zaměstnanců, strategie 

firmy, finanční situace, vybavenost, historie, umístění, organizační kultura, image 

ETA.), její schopnosti výrobky tvořit, vyvíjet a inovovat, produkovat je, prodávat, 

financovat programy.“  

 

Důvodem, proč se situační analýza provádí je objevení optimálního poměru 

mezi příležitostmi, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy a jsou pro danou firmu 

zajímavé a mezi schopnostmi a zdroji firmy. Je to komplexní přístup ke zjištění 

důležitých faktorů, které mají vliv na činnost firmy ve vzájemných souvislostech. 

Zjištěné výsledky vytvářejí základy pro návrhy případných strategií budoucího chování 

firmy. (JAKUBÍKOVÁ, 2013, s. 94-95) 
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Obr. 4: Vnější a vnitřní prostředí firmy 

(Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, 2013, s. 98) 

 

2.5.1 Analýza PEST 

PEST analýza se využívá pro hodnocení vývoje vnějšího prostředí. Název 

vyplývá z počátečních písmen jednotlivých faktorů, které spadají právě pod tuto 

analýzu. Faktory, které mohou zasahovat do dění v podniku jsou politicko-právní, 

ekonomické, sociokulturní a technologické. V následujících řádcích jsou jednotlivé 

faktory podrobněji přiblíženy. 

 

 Politicko-právní faktory - politická stabilita, stabilita vlády, vliv politických  

stran, činnosti zájmových sdružení a svazů, členství země v různých 

politickohospodářských seskupeních, fiskální politika, sociální politika, vízová politika, 

zákony, ochrana životního prostředí, dohody o zamezení dvojího zdanění, které slouží 

ke snižování nákladů podnikatelů. 

 

 Ekonomické faktory - vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, stav platební bilance 

státu, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, míra inflace nebo 

deflace, průměrná výše důchodů obyvatelstva, životní minimum, státní sociální 

dávky, kupní síla a koupěschopnost. Ekonomické faktory mají zásadní vliv na kupní 

sílu spotřebitelů. 
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 Sociokulturní faktory - dělí se do dvou skupin a to na faktory spojené s kupním 

chováním spotřebitelů a faktory podmiňující chování organizací, kde je možnost 

pozorovat kulturní a sociální vlivy, které působí na chování organizací. Faktory 

spojené s kupním chováním spotřebitelů se ještě dělí na: 

o Kulturní - spotřební zvyky, kulturní hodnoty, vnímání, jazyk, řeč těla, osobní 

image, aj.  

o Sociální – sociální stratifikace společnosti a její uspořádání, sociálně-

ekonomické zázemí spotřebitelů, příjmy, majetek, aj.  

 

 Technologické faktory - přezdívá se jim také faktory inovační. Jedná se o trendy ve 

výzkumu a vývoji. Technologické prostředí jako takové a změny v něm představují 

pro společnosti technologický pokrok, díky kterému jsou schopny dosahovat lepších 

hospodářských výsledků, navyšovat svoji konkurenceschopnost a humanizovat 

práci. Jedná se o rychlost technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, 

komunikační, informační, sociální technologie. 

 

PEST analýza, jakožto analýza makroprostředí, má za úkol najít ze všech výše 

zmíněných faktorů ty, které jsou pro daný podnik důležité. Tým analytiků, který provádí 

tuto analýzu, musí věnovat maximální soustředěnost v identifikaci vývoje do budoucna 

a jeho případnému dopadu na podnik. (JAKUBÍKOVÁ, 2013, s. 100-101) 

 

2.5.2 Porterův model pěti sil 

Jedná se o analýzu mikroprostředí, která je pro podnik velice důležitá. Na 

chování podniku má vliv nejen konkurence, ale postoj odběratelů a dodavatelů, 

případných substitutů a nově vstupující konkurencí na trh. 

„Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které 

v odvětví působí a základním způsobem ovlivňují činnost podniku.“ (JAKUBÍKOVÁ, 

2013, s. 103) 
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Na následujícím obrázku je model výše zmíněných sil. 

 

 

Obr. 5: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Jakubíkové, 2013, s. 103) 

 

2.5.3 Model „7S“ firmy McKinsey 

Tento model byl vytvořen v 70. letech aby sloužil jako nástroj manažerů k pochopení 

problematiky, která se vztahuje k organizačním změnám. Zahrnutí náročných změn do 

již fungujícího systému vyžaduje efektivní provedení změn s ohledem na všechny 

faktory najednou. Jak již název napovídá, jedná se o sedm faktorů, které v angličtině 

začínají na písmenko „S“: 

 

 Strategie (Strategy) - popisuje jakým způsobem organizace dosahuje nastavené cíle 

a jak je schopná reagovat na hrozby nebo příležitosti, které se naskytnou v daném 

oboru podnikání. 

 Struktura (Structure) - je chápána jako obsahová a funkční náplň organizačního 

uspořádání ve smyslu nadřazenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými 

jednotkami, oblasti expertízy, kontrolních mechanizmů a sdílení informací. 

 Systémy (Systems) - formální a neformální procedury, které slouží k řízení 

každodenní aktivity podniku a obsahují například manažerské informační systémy, 

komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy, systémy alokace 

zdrojů.  
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 Styl práce vedení (Style) - vyjadřuje, jak management přistupuje k řízení a řešení 

vyskytujících se problémů. 

 Spolupracovníci (Staff) - jedná se o lidské zdroje organizace a s nimi svázané 

vzdělávání, vztahy mezi nimi, funkce, motivace, aj. 

 Schopnosti (Skills) - profesionální znalosti a kompetence, které existují uvnitř 

organizace. Jednoduše se dá říct, že se jedná o to, co umí organizace nejlépe. 

 Sdílené hodnoty (Shared values) - jsou odrazem základních skutečností, idejí 

a principů, které jsou uznávány jak pracovníky, tak i některými dalšími 

zainteresovanými skupinami bezprostředně zainteresovanými na úspěchu firmy. 

(MALLYA, 2007, s. 73-75) 

 

2.5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je založena na identifikaci silných stránek (Strenghts), slabých stránek 

(Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) vzhledem k vymezené 

činnosti podniku. Položky, které se zjistí, se zaznamenávají do tabulky a ta následně 

slouží jako podpora pro komplexní vyhodnocení dané problematiky. (DOLEŽAL, 2012, 

s. 61) 

 

Tab. 11: SWOT analýza 

SWOT analýza 
Interní analýza 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

Externí 

analýza 

P: 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti (projektu.) 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

T: Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, ohrožující 

naše slabé stránky. 

(Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 62) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Představení společnosti 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Huhtamaki Česká republika, a.s. je akciovou společností, jejichž 100% akcií drží finská 

společnost Huhtamaki Oyj. Je to česká firma, založená dle českého právního řádu 

registrovaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 

968 (STASIAKOVÁ, 2015, s. 31) 

 

Tab. 12: Základní informace o společnosti 

Základní informace o společnosti 

Obchodní název Huhtamaki Česká republika, a.s. Logo společnosti 

Právní forma Akciová společnost  

Sídlo Přibyslavice 101, 675 21 Okříšky 

IČ 479 01 969 

DIČ CZ47901969 

Počet zaměstnanců 236 

Kontakt 

+420 568 894 111  

info(at)cz.huhtamaki.com 

www.huhtamaki.cz 

Představenstvo Předseda představenstva, gen. ředitel Ivo Hospůdka 

 Členové představenstva, finan. ředitel Ing. Jan Lexa 

 Člen představenstva, pers. ředitelka Martina Stasiaková 

 Člen představenstva Tarja Iitti 

Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Olli Koponen 

  Petr Domin 

  Luboš Papírník 

Členové vedení Vedoucí logistiky František Fučík 

 Manažer zlepšování procesů Ing. Jan Bartoň 

 Výrobní ředitel Otakar Čurda 

 Obchodní ředitelka Romana Parlásková 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Stasiakové, 2015)  
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3.1.2 Historie a vývoj společnosti 

Akciová společnost byla založena roku 1920 panem Heikki Huhtamäki. Byl to 

velmi pracovitý člověk, který měl odvážné vize. Velké množství akcií společnosti 

později věnoval Finské kulturní nadaci, která se v ten okamžik stala největším 

vlastníkem akcií firmy Huhtamaki Oyj, což platí i v dnešní době. 

Nejstaršími závody firmy jsou Ronsberg, který byl založen roku 1585 

a Přibyslavice založené roku 1690. 

 

3.1.3 Současná situace společnosti 

Jedná se o jednu z největších společností soustředících se na výrobu 

spotřebitelských obalů se sídlem v Espoo ve Finsku. Firma se může pyšnit na 67 

výrobních závodů a řadu obchodních zastoupení ve 33 zemích světa. 

Zaměstnává okolo 16 300 zaměstnanců. Čisté tržby v roce 2014 činily 2,2 

miliardy euro.  

 

Hlavním posláním a klíčovou myšlenkou celého podnikání firmy je to, že 

společnost Huhtamaki chce pomáhat svým zákazníkům prodávat více jejich zboží. 

 

Vysoce výkonná a inovativní společnost na výrobu obalů, kterou zákazníci 

z celého světa aktivně vyhledávají jako své obchodní partnery, je vize společnosti. 

 

3.1.4 Sortiment výrobků 

Divize firmy Huhtamaki v Přibyslavicích se soustředí na výrobu obalů z nasávané 

kartonáže ze tří oblastí: 

 Proložky a krabičky na vejce 

 Obaly na ovoce a zeleninu 

 Držáky na nápoje 

 

Proložky na vejce 

Proložky se vyrábějí ve velikostech na 30 (případně na 20) vajec pro ruční 

i automatické balení. Proložky se vyrábějí v různých velikostech pro různě velká vejce. 
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Krabičky na vejce 

Vyrábí se krabičky pro: 

 1 x 10 ks vajec; typ TOP a VISI (TOP 10L nebo VISI 10L), Effect 

(Plus) 10, Effect 10 Plus, Jumbo, Nestpak10 

 2 x 6 ks vajec; typ TOP a VISI (TOP 6L nebo VISI 6L), Effect 6 

a Effect Plus 6, Jumbo 

 1 x 15 ks vajec; typ VISI-TOP (VISITOP 15L), Effect 15 

 

Obaly na ovoce a zeleninu 

Vyrábí se misky na ovoce typu FRUITPACK, které jsou určené především na 

jahody, rybíz, maliny a jiné bobuloviny a peckoviny, houby, česnek, atd. Vyrábí se tři 

různé nosnosti, a to pro 250g, 500g a 1000g. 

 

Držáky na nápoje 

Jedná se o podnosy či držáky na kelímky s nápoji používané v zařízeních pro 

rychlé občerstvení. Vyrábí se držáky na dva nebo čtyři kelímky. Díky speciální 

konstrukci je možné použití pro různé velikosti a různé objemy kelímků 

(STASIAKOVÁ, 2015, s. 41). 

 

 
Obr. 6: Ukázka vybraných produktů 

(Zdroj: interní materiály firmy) 
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3.1.5 Organizační struktura společnosti 

Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s. je akciovou společností jejímž 

nejvyšším výkonným orgánem je představenstvo, které zastupuje společnost navenek a 

má klíčové slovo v rozhodování o základních a koncepčních věcech. Na činnost 

představenstva dohlíží akcionáři pomocí dozorčí rady. 

Nejvyšším řídícím článkem společnosti je generální ředitel, kterého jmenuje 

představenstvo společnosti. Na druhém stupni řízení jsou ředitelé útvarů, které také 

jmenuje představenstvo a kteří jsou zodpovědní za výkon své práce přímo generálnímu 

řediteli. 

Útvar jako nejvyšší organizační jednotky se dále člení na úseky a ty na oddělení. 

Každá organizační jednotka má svého vedoucího (STASIAKOVÁ, 2015, s. 31). 

Podrobný organigram společnosti naleznete v přílohách jako přílohu č. I. 

 

3.2 PEST analýza 

PEST analýza se využívá ke specifikaci faktorů a trendů, které mohou mít vliv 

na podnik z externího prostředí. Faktory působící na analyzovanou společnost, které 

jsou popsány níže, není možné ovlivnit, a proto se musí přizpůsobit. 

 

Politicko-právní faktory 

Důležitým faktorem pro společnost je stabilita a možný růst podílu na 

odbytovém trhu. Současná politická situace společnosti přeje. V minulém roce dostalo 

Huhtamaki, společně s dalšími čtyřmi podniky příslib investiční pobídky státu, kde 

Huhtamaki uspěla s největším projektem. Všechny firmy slíbily dohromady 

zainvestovat do rozvoje výroby okolo 1,8 miliardy Kč. Nabízí se i možnosti čerpání 

různých dotaci z EU. 

Huhtamaki, stejně jako jiné subjekty podnikající v České republice, musí 

dodržovat základní právní předpisy. Především se jedná o pracovní právo, daňový 

zákon, bezpečnostní normy, normy, které se vztahují na nezávadnost produktů a také 

norem ekologických. Společnost se pyšní hned několika certifikáty a to ISO, BRC 

(Hygienická norma pro výrobu potravinářských obalů), certifikát umožňující používat 

ekoznačku „Ekologicky šetrný výrobek“. Dále je několikanásobným vítězem v soutěži 
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„Obal roku“ a to konkrétně v roce 2003, 2005, 2009, 2014 a 2015. Dále je také 

držitelem ocenění Packstar z roku 2015.  

(OBALROKU, 2017) 

 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory patří především vliv sazby DPH, směnný kurz Eura 

a polských zlotých, protože veškerá produkce míří do evropských zemí a až 40% 

produkce se dodává právě do Polska, 80% jsou krabičky na vejce. Dále se mezi faktory 

ovlivňující ekonomiku řadí ceny vstupů jako je elektřina, plyn, voda, sběrový papír 

a barvy. Úspěšnost společnosti je úzce svázána s prodanými objemy. Velký potenciál 

společnost vidí na trhu v zemích východní Evropy, kde spotřeba vajec nakupovaných 

v supermarketech bude strmě stoupat. Jedná se především o země, jako je Ukrajina, 

Srbsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Polsko a státy Pobaltí. Podle statistik 

v těchto zemích roste spotřeba nakupovaných vajec minimálně pětiprocentně ročně. 

Důvodem je pokles takzvaného dvorkového chovu, což je velice příznivé pro společnost 

Huhtamaki. Dalším perspektivním trhem je Itálie, a to především proto, že má stále až 

70% obalů na vejce vyrobených z plastu. 

 

Sociokulturní faktory 

Společnost Huhtamaki Česká republika v závodu v Přibyslavicích zaměstnává 

momentálně 236 zaměstnanců, většinový podíl představují lidé, kteří pracují ve výrobě. 

Jedná se především o zastoupení mužského pohlaví, důvodem je především fyzicky 

náročnější práce. Do programu pro zaměstnance je zařazena řada benefitů, které jsou 

nad rámec stanoveným zákonem, a to například 5 týdnů dovolené, zaměstnanci ve 

výrobě mají k dispozici 6 týdnů dovolené. Je možné také využít příspěvků na vzdělání, 

na dovolenou, na stravu, příspěvky na společenské aktivity a v závilosti na výsledcích 

společnosti také 13. plat. 

Realizace projektu umožní společnosti navýšení výroby společně s tržbami 

zhruba o polovinu. Zároveň vznikne 45 nových pracovních míst. Tito pracovníci budou 

nastupovat postupně v následcích dvou letech po osazení nových technologií. 

Velkým problémem, s kterým se ve společnosti potýkají, je nedostatečný počet 

kvalifikovaných lidí. Hrozbou je, že společnost nebude schopna obsadit pozice, které tu 
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danou kvalifikaci potřebují. Nezaměstnanost na Třebíčsku se v posledních pár letech 

hodně zlepšila a k 30. 4. 2017 se pohybuje okolo 4,8%. 

 

Technologické faktory 

Společnost Huhtamaki se stále snaží o neustálou inovaci a rozvoj stávajících 

výrobků. Problém, který se skrývá v dramatickém úbytku sběrového papíru, především 

toho novinového nahradila vlákna z trávy. Získání vlákna z trávy je o dost složitější 

technologickou úpravou, ale nevyhnutelnou z důvodu udržení kvality výrobků. Tato 

revoluční technologie je patentována a Huhtamaki je jediný výrobce na světě, který umí 

nahradit papírová vlákna travními. Výroba z travních vláken jež probíhá v sesterské 

firmě v Holandsku, kde 50% papírových vláken bylo nahrazeno právě travními.  

Na trhu společnost bojuje s velkým konkurentem, kterým je Hartman z Dánska. 

Drží zhruba stejný podíl na evropském trhu obalů z nasávané kartonáže na vejce. 

Velkou výhodou hlavního konkurenta je nižší cena a zároveň větší pevnost obalu na 

vejce. Oproti tomu výhodou Huhtamaki je velká flexibilita co se potisků a etiket týká.  

 

Do výše uvedených faktoru PEST analýzy bylo čerpáno z interních průzkumů 

společnosti. 

 

3.3 Porterova analýza pěti sil 

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu mikroprostředí pomocí Porterovi analýzy 

pěti konkurenčních sil, které mají vliv na zkoumaný podnik. Je jedním 

z nejvýznamnějších instrumentů pro analýzu konkurenčního prostředí. 

 

Potencionální konkurenti 

Vstup potencionálních konkurentů na trh s obaly z nasávané kartonáže je spojen 

s velkými prvotními finančními náklady, časovou a náročnou přípravou a také velkými 

náklady na výzkum potřebných technologií. Vzhledem k tomu, že dva hlavní konkurenti 

Huhtamaki a Hartman pokrývají skoro celý trh s těmito obaly, bylo by velice obtížné 

zajistit si odbyt výrobků. 
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Nutné je také mít dostatečně proškolené zaměstnance, kteří mají předpoklady 

pro práci v tomto odvětví. Neopomenutelnou podmínkou je firemní know-how, značka, 

důvěryhodnost. 

Vstup nových konkurentů do odvětví s obaly z nasávané kartonáže a ohrožení 

analyzované společnosti, která má velké zastoupení na trhu je malé. Jedná se tedy 

o hrozbu, která je vnímána jako nízká. 

 

Vliv odběratelů 

Na evropském trhu působí, jak již bylo zmíněno, dva hlavní konkurenti obalů 

z nasávané kartonáže, kterým je analyzovaná společnost Huhtamaki a konkurenční 

společnost Hartman. Objevují se zde také ale výrobci substitučních obalů, které jsou 

vyráběné z plastu. Spousta lidí si myslí, že plastový obal je daleko lepší obal, co se 

ochrany vajec týká, než obal z nasávané kartonáže. Avšak opak je pravdou. Po testech 

v laboratořích, které proběhly ve smyslu tlaku, se zjistilo, že papírová krabička je až 

o  jednu třetinu pevnější než zmiňovaná krabička plastová. U testů nárazu vyšly testy ve 

prospěch papírových krabiček ještě lépe než u testu tlaku. Jednoduchý test, který 

spočíval v upuštění plné krabičky s vejci na zem, ukázal, že v plastové krabičce se 

rozbije až sedm z deseti vajec. V papírové krabičce došlo podstatně k menší škodě a to 

k rozbití pouze třech vajec z deseti. Vzhledem k tomu, že odběratelé nejsou koncoví 

zákazníci, ale odběratelé, kteří produkují velké množství vajec a proto také odebírají 

velké množství krabiček, tak vybírají tyto produkty v poměru cena, kvalita (pevnost), 

palety barev a možnosti etiket. Největší vyjednávací sílu mezi odběrateli představují 

firmy z Polska, protože je na jejich odběru firma závislá. Faktory působící uvnitř 

společnosti zajišťují dostatečnou konkurenceschopnost. Hrozba vlivu odběratelů je 

hodnocena jako střední. 

 

Vliv dodavatelů 

Výhradním dodavatelem sběrového papíru je sesterská společnost LeoCzech 

spol. s r. o. výroba je tedy na zásobování této společnosti sběrovým papírem vysoce 

závislá. Jako dodavatel strojů se využívá služeb sesterské společnosti v Holandsku, kde 

jsou samotné stroje také vyvíjeny, proto i náhradní díly, které jsou potřebné do strojů, se 

odebírají z Holandska.  
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Dalším dodavatelem je maďarská společnost, která zásobuje výrobu 

v Huhtamaki barvami. Tento dodavatel je po průzkumu trhu nejlepší variantou 

v poměru cena a kvalita. 

Chemikálie, které se používají na různé technologické postupy, jako je například 

rozvláknění, pocházejí od dodavatele z Rakouska. 

Společnost Huhtamaki má zřízené konsignační sklady aby předešla 

potencionálnímu zpoždění dodávek. Velkou výhodou zmiňovaných skladů je, že obsah 

skladu je ve vlastnictví dodavatele, a proto v zásobách není vázán kapitál. 

Jelikož každá položka, nutná k provozu je odebírána pouze od jednoho 

dodavatele a to dlouhodobě, není na trhu vysoká konkurence a tudíž vyjednávací síla 

a vliv dodavatelů je poměrně vysoký. Hrozba vlivu dodavatelů je tedy vysoká. 

 

Substituční produkty 

Substituční produkty jsou vnímány jako produkty podobné, kterými mohou být 

ty stávající nahrazeny. Jedná se o produkty, které mohou být vyrobeny na základě jiné 

technologie, nebo mohou být vyrobeny z podobného nebo zcela odlišného materiálu 

a zároveň jsou schopny plnit stejnou funkci. Největší hrozbou pro společnost je 

existence plastových krabiček na vejce. V poslední době se naštěstí ve prospěch 

Huhtamaki čím dál více přechází k obalům právě z nasávané kartonáže. Hlavním 

důvodem jsou vlastnosti materiálu. Vejce vypouští vlhkost, dýchá a rosí se a to je 

schopnen papírový obal vstřebat, kdežto obal plastový nevyřeší, aby vejce „neplavalo“ 

ve vodě, a v tomto okamžiku se ihned objevuje problém ve formě plísní a bakterií. 

Významným faktorem je kvalita produktů, cenová dostupnost, servis směrem 

k zákazníkům, vývoj nových technologií. 

Společnost Huhtamaki je držitelem patentu na výrobu krabiček z travních vláken 

a tím se dostává do velkého předstihu před konkurencí. Hrozba substitučních produktů 

je nízká. 

 

Konkurenční prostředí 

Největšími konkurenčními výhodami společnosti Huhtamaki je velká výrobní 

kapacita, umístění výrobního závodu ve středu Evropy, což je velkou přidanou 
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hodnotou vůči logistice a v neposlední řadě individuální přístup k zákazníkům a vysoká 

úroveň služeb. 

Hlavním konkurentem je dánská firma Hartman s největším výrobním závodem 

v Maďarsku, která drží stejný podíl na trhu jako Huhtamaki. Jejich výrobní kapacita je 

o něco vyšší a díky lokalizaci v Maďarsku jsou i jejich náklady nižší. Slabinu mají 

v poskytovaných službách zákazníkům, mají centralizovaný prodej, minimum lokálních 

distributorů. V závislosti na tomto faktu jsou schopni šetřit náklady, ale má to dopad na 

loajalitu zákazníků. 

Dalším významným konkurentem je firma Pactive. Ti pro firmu Huhtamaki 

nepředstavují takovou významnou hrozbu, protože sídlí poměrně daleko od hlavních 

trhů společnosti, což jsou země střední a východní Evropy. Výroba firmy Pactive je 

umístěna ve Francii a Německu. Ani kvalitou svých výrobků neohrožují Huhtamaki. 

Snaží se získat zákazníky hlavně cenovými boji, ale zákazníci volí jistotu včasných 

dodávek a kvalitních obalů, před cenově zajímavější nabídkou. 

 Mezi důležité role mezi konkurencí je kvalita výrobku, cena, platební podmínky 

a dodací podmínky. V Česku a na Slovensku ve všech obchodech s potravinami pochází 

minimálně 80% krabiček s vejci právě ze závodu v Přibyslavicích. Vzhledem 

k většinovému podílu na českém a slovenském trhu by bylo velmi obtížné firmě 

Huhtamaki konkurovat. Na evropském trhu drží jak Huhtamaki, tak i Hartman asi 40% 

podíl.  

Hlavním cílem by mělo být neustálé držení kroku s konkurentem hlavně 

v inovaci a investicích do výzkumu, nových technologií a do vzdělávání a školení 

zaměstnanců. Pokud se podaří plnit tyto cíle tak bude společnost schopna konkurovat 

i nadále. Hrozba konkurenčního prostředí má střední hodnotu. 

 

Z porterovy analýzy společnosti Huhtamaki vyplývají hrozby, které mají vliv na 

analyzovanou společnost z vnějšího prostředí, proto jsou úzce spojeny s realizací 

řešeného projektu, kterým je výstavba zcela nové haly. 

 

Výše zpracované údaje byly čerpány z interních zdrojů společnosti 

a z rozhovorů vedených s kompetentními zaměstnanci. 
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3.4 Analýza „7S“ firmy McKinsey 

Touto analýzou se hodnotí vnitřní faktory společnosti. 

 

Strategie 

Společnost se snaží dosáhnout prvenství na českém trhu a zároveň o posílení 

svého postavení na trzích střední a východní Evropy. Hlavní myšlenkou podnikání 

firmy je snaha o pomoc prodávat více zboží našich zákazníků. Vizí společnosti je 

vysoká výkonnost a inovace ve výrobě obalů. 

Strategií společnosti je pevný kvalitní výrobek, který dokonale ochrání 

přepravované zboží. Mezi hlavní cíle patří: 

 Snižování logistických nákladů 

 Zvyšování výrobní kapacity 

 Zvyšování tržeb 

 Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky 

 Inovace  

 Snaha o získání nových trhů 

  

Předností společnosti v získávání nových zákazníků je její flexibilita 

v individuálních požadavcích na vzhledu obalu. 
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Organizační struktura 

V čele společnosti Huhtamaki Česká republika je generální ředitel, který je jmenován 

představenstvem. Organizační strukturu, která je liniová můžete vidět na následujícím 

diagramu. 

 
Obr. 7: Organizační struktura 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pod generálního ředitele spadají vedoucí jednotlivých úseků, jedná se 

o manažera výroby, manažera TIR, manažera logistiky, finančního ředitele, 

personalistu, obchodní ředitelku a manažera TQM. Každý z těchto úseků je dále členěn 

na jednotlivá oddělení, která jsou jim přímo podřízena. Pod výrobu se řadí plánování, 

výroba, údržba a výrobní technologie. Pod útvar TIR patří technický útvar, energetik 

a správa areálu. Manažer logistiky dohlíží na oddělení nákupu a expedici. Finanční 

útvar začleňuje oddělení účetní, controlling a IS/IT. Personální oddělení, které má mimo 

péči o zaměstnance a jejich nábor na starost mzdy. Obchodní útvar dohlíží na 

zákaznický servis, obchodní zástupce, marketing a PR a grafické studio. A poslední 

z nich je manažer TQM, který řídí manažera zlepšování procesů, dohlíží na oddělení 

BOZP a PO, oddělení životního prostředí, útvar kvality a na certifikaci. 

 

Systémy 

Společnost Huhtamaki využívá jako interní komunikační software Lotus Notes. 

Pro veškeré činnosti v rámci společnosti je využíván ERP systém  Epicor, který řídí celé 

workflow. V rámci logistiky je využíván software Transporeon, který slouží především 

k plánování nakládkových a vykládkových oken. 

 

Styl práce vedení 

Společnost Huhtamaki Česká republika je řízena generálním ředitelem, který řídí 

a deleguje úkoly na střední management, jež se dělí na vedoucí jednotlivých útvarů viz. 

organizační struktura. Také jsou zde zavedeny motivační programy ve formě osobního 

růstu popřípadě jiných benefitů. Společnost si zakládá na firemních kulturních akcích ve 

formě společných snídaních, firemních večírků, sportovní akcích. Díky tomu se utužují 

vztahy mezi jednotlivými úrovněmi organizační struktury. 

 

Spolupracovníci 

Ve společnosti pracuje 236 zaměstnanců, z nichž je většina mužského pohlaví 

a to z důvodu fyzické náročné práce. Z důvodu tří směnného provozu je zde větší 

fluktuace zaměstnanců ve výrobě a společnost se snaží tuto nepříjemnost snižovat 

nabídkou lepších platových podmínek a poskytování benefitů.  
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Schopnosti 

Požadované schopnosti pro výkon jsou odlišné dle jednotlivých pracovních 

pozic. Společnost podporuje vzdělávání svých pracovníků pravidelnými školeními, 

jazykovými kurzy a stážemi nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na vyšší pozice 

se mohou dostat zaměstnanci, kteří prošli společností i od nejnižších pater a mají 

předpoklad k úspěšnému vedení daného týmu. 

 

Sdílené hodnoty 

Huhtamaki Česká republika si zakládá především na: 

 Poctivosti 

 Důvěře 

 Čestném jednání 

 Ekologii 

 Komunikaci 

 

V případě vzniklé škody, která není zaviněná úmyslně nebo jinak zatajována, není 

společností vyžadována po zaměstnanci jakákoli kompenzace. Při úspěšném řešení jsou 

zaměstnanci finančně odměňovány. Noví zaměstnanci jsou zaškolováni zkušenými 

pracovníky na dané pozici, kteří jim předávají dlouholeté zkušenosti. Při dosahování 

předem stanovených cílů je vyplácen 13. plat, který dostává každý zaměstnanec 

společnosti. 

  

3.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnem jednotlivých poznatků z předešlých analýz 7S, 

Porterova modelu pěti sil a PEST analýzy. Cílem této analýzy je identifikovat slabé 

a silné stránky společnosti a zjištění možných příležitostí pro budoucí rozvoj podniku 

a případných hrozeb. 
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Tab. 13: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Umístění výrobního závodu 

 Zavedená společnost s dlouholetou 

historií 

 Know-how 

 Existující distributorské a prodejní 

sítě 

 Individuální přístup k zákazníkům 

 Vysoká úroveň služeb 

 Patent na zpracování travních vláken 

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

 Nedostatečná pevnost produktu oproti 

hlavnímu konkurentovi 

 Vyšší cena oproti hlavnímu 

konkurentovi 

 Omezené finanční prostředky 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Navýšení výrobní kapacity 

 Získání nových trhů s novým 

produktem 

 Navýšení podílu na stávajících trzích 

 Získání nových kvalifikovaných 

zaměstnanců 

 Investiční pobídka od státu 

 Narůstající poptávka 

 Ztráta stálých zákazníků 

 Snížení investičních výdajů 

 Vstup nových konkurentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Silné stránky 

Společnost Huhtamaki se pohybuje na trhu již mnoho let a jedná se o úspěšnou 

a prosperující firmu. Závod v Přibyslavicích se zabývá výrobou širokému sortimentu 

z nasávané kartonáže, díky tomu je společnost schopna se věnovat výzkumu a vývoji 

nových technologií a svoje produkty a know-how neustále vyvíjet a zlepšovat. Díky 

individuálnímu přístupu a úrovni služeb získává obrovskou konkurenční výhodu. 

 

Slabé stránky 

Mezi jednu z hlavních slabých stránek bezpochyby patří nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se na momentálním trhu práce hledají velmi těžce.  

Jako další je slabina produktu oproti hlavnímu konkurentovi a to v pevnosti a ceně 

produktu.  
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Příležitosti 

Mezi nejvýznamnější příležitost pro společnost patří navýšení výrobní kapacity 

a v závislosti na této příležitosti se naskytují i další a to získání nových trhů s novým 

produktem, kterým je krabička na vejce s 50%-ním zastoupením travních vláken. 

Otevírá se i možnost navýšit podíl na stávajících trzích a získání trhů nových ve 

východní Evropě se stávajícím produktem díky narůstající poptávce. Také byla 

přislíbena finanční pobídka od státu, což je považováno také za velkou příležitost. 

 

Hrozby 

Velkou hrozbou pro společnost je ztráta stávajících zákazníků, především ve 

východním Polsku v závislosti na konkurenčních výhodách hlavního konkurenta. Při 

nesplňování cílů hrozí snížení investičních výdajů ze strany matky. Hrozí i vstup 

nových konkurentů na trh s obaly z nasávané kartonáže.  

 

3.5.1 Shrnutí SWOT analýzy 

Z provedené SWOT analýzy je možné vidět převahu silných stránek nad 

slabými. Společnost by se tedy měla zaměřit na snížení slabých stránek a na 

eliminování případných hrozeb. 

Firma by měla zvážit možnost klížení veškerého svého sortimentu, aby byla 

dosažena požadovaná pevnost i na úkor ceny a nedocházelo k odlivu stálých zákazníků 

ke konkurenci. 

Společnost by měla také zvážit snížení fluktuace zaměstnanců tzv. „pátou 

směnou“, čímž by se dosáhlo více volných víkendů pro zaměstnance výroby.  

Realizací výstavby nové haly a uvedením do provozu nového stroje by měly být 

splněny podmínky realizace investiční pobídky státu, která přinese výhody firmě 

a může přispět ke snížení nezaměstnanosti v blízkém okolí společnosti. 

Cílem společnosti by mělo být včasné řešení slabých stránek, aby neohrozily její 

chod. 

 

  



- 55 - 
 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

V návrhové části využiji výstupy z předešlých analýz. Díky přístupu k interní 

dokumentaci firmy byly navrženy jednotlivé kroky k dosažení reálných cílů a nákladů 

navrhovaného projektu, které nejsou z důvodu ochrany interních dokumentů uváděny ve 

skutečných cenách, ale jsou přepočítány koeficientem, který byl domluven s panem Ing 

Bohumilem Boudným. Výsledný návrh řešení bude společnosti Huhtamaki plně 

k dispozici po budoucí práci na projektu. 

Pro zpracování návrhové části byly využity interní dokumentace společnosti, ale 

z důvodu ochrany citlivých údajů není možné je zveřejňovat. Zpracování této části 

práce bylo konzultováno s manažerem TIR. 

 

4.1 Identifikační listina projektu 

V níže uvedené tabulce je vypracována zakládací listina projektu, která je 

jedním z nejdůležitějších dokumentů vypracovaných ve fázi zahájení. Jsou zde uvedené 

veškeré základní informace, které mají za úkol projekt charakterizovat. 

 

Tab. 14: Zakládací listina projektu 

Název projektu Výstavba nové výrobní haly 

Identifikační číslo projektu H02_2016_2017 

Zadavatel projektu Huhtamaki Česká republika, a.s. 

Cíl projektu Výrobní hala 

Místo realizace Přibyslavice (okr. Třebíč), areál firmy 

Zahájení projektu 3. 9. 2018 

Ukončení projektu 29. 02. 2020 

Hlavní milníky projektu 1. Zpracování poptávky na výstavbu 

2. Výběr vhodného kandidáta 

3. Stavební povolení 

4. Začátek výstavby 

5. Ukončení výstavby 

6. Převzetí dokončeného projektu 
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7. Zhodnocení projektu 

Předpokládané náklady projektu 75 mil. 

Manažer projektu Martin Navrátil 

Projektový tým David Kučera - energetik 

Milan Hořava - údržba 

Petr Svoboda - BOZP 

Tomáš Farkaš - Hospodářská správa 

Ludvík Berky - provoz, výroba 

Ladislav Carda - expedice 

Jana Tříletá - ekologie 

Lubomír Pěnčík - elektro 

Schválil(a): 

Jméno Příjmení 

Místo, datum: DD.MM.RRRR, Město 

Podpis: 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.2 Logický rámec projektu 

Sestavení logického rámce projektu je důležité pro správné stanovení hlavního 

a projektového cíle projektu, výstupů, aktivit a zdrojů. 

 

Tab. 15: Logický rámec projektu 

  

Strom cílů 
(SMART) 

Objektivně 
ověřitelné 

ukazatele (OOU) 

Zdroje informací k 
ověření (ZIO) 

Předpoklady a 
rizika 

Hlavní cíl 
(přínos) 

Rozšíření výrobní 
kapacity, tím i 
zajištění větší 
konkurenceschop-
nosti. 

1. Kolaudace               
2. výrobní kapacita 

Reporty během 
projektu.                   
Zdroje informací 
od projektového 
týmu. 

  

Projektový 
cíl 

1. včasné 
dokončení 
projektu                                
2. dodržení 
rozpočtu projektu 

Zhodnocení 
projektu 

Kolaudační 
rozhodnutí       
Dokument o 
zhodnocení 
projektu 

Dodržení 
zpracovaného 
harmonogramu 
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Strom cílů 
(SMART) 

Objektivně 
ověřitelné 

ukazatele (OOU) 

Zdroje informací k 
ověření (ZIO) 

Předpoklady a 
rizika 

Výstupy 

1. zpracování 
návrhu projektu v 
MS Project  
2. návrh opatření 
rizik 

Zhodnocení 
návrhu projektu         
Zhodnocení 
navržených 
opatření 

Výstupy z MS 
Project (časová 
analýza, zdrojová 
analýza, ganttův 
diagram) 

Dostatek podkladů 
pro zpracování 
návrhu 

    Vstupy (zdroje) 
Časový rámec 

aktivit   

Aktivity 

1. předprojektová 
fáze                               
2. projektová fáze      
3. realizace 
projektu  
4. ukončení 
výstavby  
5. zhodnocení 
projektu 

Manažer projektu 
+ projektový tým, 
projektant, externí 
firma, stavební 
dozor, BOZP 

První dva měsíce 
Měsíc                            
Devět měsíců                            
Dva dny                      
Osm dní 

Kompletní 
dokumentace 
jednotlivých 
činností Dostatek 
zdrojů 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Ježková, 2013) 

 

4.3 Charakteristika projektu 

Návrhová část projektu slouží jako podklad pro výstavbu nové výrobní haly. Do 

této haly bude umístěn nově vyvíjený stroj sesterskou firmou v Holandsku, který se 

bude chlubit dvojnásobnou výrobní kapacitou oproti dosavadním strojům. V nové hale 

je plánováno několik sekcí. Těmi hlavními je sekce výroby, ve které bude umístěn 

ze začátku jeden zmiňovaný stroj a ve výhledné době pěti let by se měl přidat stroj 

druhý. Také zde bude sekce rozvláknění, kde se rozpouští sběrový papír na speciální 

kaši, ze které se následně vyrábí výrobky z tzv. nasávané kartonáže.  

Stavba probíhá pod dohledem projektového týmu a je provedena dodavatelskou 

firmou, která vzešla z interního výběrového řízení. Projekt výstavby bude proveden na 

pozemku firmy, kde v minulosti stále stará papírenská hala, která byla v rámci minulého 

projektu zdemolována, aby uvolnila prostor pro halu novou.  
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4.4 Hierarchická struktura prací projektu – WBS 

Seznam činností je rozdělen do hlavních částí projektu, které se dále člení na 

jednotlivé činnosti. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny činnosti do třetí úrovně. 

Podrobnější hierarchickou strukturu práce a rozpad na další úrovně naleznete v příloze 

jako přílohu č. II. 

 

Tab. 16: WBS struktura prací 

ID Kód WBS Název činnosti 

1 1 Projekt výstavby nové haly 

2 1.1 Předprojektová fáze 

3 1.1.1 Studie potřeb a plánů 

4 1.1.2 Architektonická studie 

5 1.1.3 Studie proveditelnosti 

6 1.1.4 Zpracování poptávky pro výstavbu 

7 1.1.5 Porovnání jednotlivých nabídek 

8 1.1.6 Výběr vhodného kandidáta 

9 1.1.7 Zadání projektu 

10 1.2 Projektová fáze 

11 1.2.1 Příprava projektu 

19 1.3 Realizace projektu 

20 1.3.1 Zemní práce – příprava staveniště 

31 1.3.2 Základy a zvláštní zakládání 

39 1.3.3 Svislé a kompletní konstrukce 

45 1.3.4 Vodorovné konstrukce 

49 1.3.5 Plastové výplně otvorů 

52 1.3.6 Komunikace 

59 1.3.7 Úpravy vnějších povrchů 

63 1.3.8 Podlahy a podlahové konstrukce 

64 1.3.9 Trubní vedení 

69 1.3.10 Voda a oheň 

72 1.3.11 Truhlářské konstrukce 

73 1.3.12 Zámečnické konstrukce 

77 1.3.13 Montáž vzduchotechniky 
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78 1.3.14 Finální úpravy 

83 1.4 Ukončení výstavby 

84 1.4.1 Převzetí dokončeného projektu 

85 1.4.2 Kolaudace 

86 1.5 Zhodnocení projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

4.5 Časová analýza projektu 

Časová analýza projektu je harmonogram činností, kde je uvedeno o jakou 

činnost se jedná, její doba trvání a činnosti na které navazuje. Harmonogram jsem pro 

potřeby diplomové práce vytvořil pomocí softwaru MS Project. Použitý software 

všechny potřebné činnosti řadí do časové osy, z té je poté možno získat informace 

o kritických úkolech projektu. Průběh projektu je zobrazován pomocí Ganttova 

diagramu.  

Datum zahájení projektu je plánovaný na 3. září 2018 a předpokládané uvedení 

do provozu je od 1. února 2020. V plánovaném projektu byl nastaven kalendář, ve 

kterém jsou zohledněny veškeré výjimky, které během roku mají nastat. Jedná se pouze 

o státní svátky. Pracovní doba je uvažována od 07:00-15:30, kde se počítá 

s půlhodinovou pauzou. 

Po důkladném zpracování plánů projektu, kde na sebe činnosti navazují tak, aby 

se co nejvíce přibližovaly k reálnému procesu, byl projekt softwarem MS Project 

spočítán na 355 dní. 

V tabulce uvedené na další straně jsou vyobrazeny všechny činnosti s jejich 

dobou trvání, datem v kterém probíhají a také vazby na další činnosti. Činnosti 

vyznačené červenou barvou jsou vyhodnoceny jako kritické, to jsou činnosti, které mají 

nulovou časovou rezervu, a jejich případné prodloužení by způsobilo zpoždění celého 

projektu.  
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Tab. 17: Doby trvání se vzájemnou provázaností včetně kritické cesty 

ID 
Kód 

WBS 
Název činnosti 

Doba 

trvání 
Zahájení 

Dokonče-

ní 

Před-

chůdci 

1 1 Projekt výstavby nové haly 355 dní 3. 9. 18 30. 1. 20  

2 1.1 Předprojektová fáze 54 dní 3. 9. 18 16. 11. 18  

3 1.1.1 Studie potřeb a plánů 14 dní 3. 9. 18 20. 9. 18  

4 1.1.2 Architektonická studie 28 dní 21. 9. 18 31. 10. 18 3 

5 1.1.3 Studie proveditelnosti 6 dní 1. 11. 18 8. 11. 18 4 

6 1.1.4 
Zpracování poptávky pro 

výstavbu 

2 dny 9. 11. 18 12. 11. 18 5 

7 1.1.5 
Porovnání jednotlivých 

nabídek 

2 dny 13. 11. 18 14. 11. 18 6 

8 1.1.6 Výběr vhodného kandidáta 1 den 15. 11. 18 15. 11. 18 7 

9 1.1.7 Zadání projektu 1 den 16. 11. 18 16. 11. 18 8 

10 1.2 Projektová fáze 30 dní 19. 11. 18 3. 1. 19  

11 1.2.1 Příprava projektu 30 dní 19. 11. 18 3. 1. 19  

12 1.2.1.1 Průzkumy a podklady 8 dní 19. 11. 18 28. 11. 18 9 

13 1.2.1.2 Smlouva s projektantem 3 dny 29. 11. 18 3. 12. 18 12 

14 1.2.1.3 
Dokumentace k územnímu 

rozhodnutí 

11 dní 4. 12. 18 18. 12. 18 13 

15 1.2.1.4 Žádost o územní rozhodnutí 1 den 19. 12. 18 19. 12. 18 14 

16 1.2.1.5 Územní rozhodnutí 1 den 20. 12. 18 20. 12. 18 15 

17 1.2.1.6 
Dokumentace ke stavebnímu 

rozhodnutí 

5 dní 21. 12. 18 2. 1. 19 16 

18 1.2.1.7 Stavební povolení 1 den 3. 1. 19 3. 1. 19 17 

19 1.3 Realizace projektu 269 dní 4. 1. 19 28. 1. 20  

20 1.3.1 
Zemní práce – příprava 

staveniště 

37 dní 4. 1. 19 25. 2. 19  

21 1.3.1.1 Odstranění podkladu 25 dní 4. 1. 19 7. 2. 19 18 

22 1.3.1.2 Frézování krytu 8 dní 8. 2. 19 19. 2. 19 21 

23 1.3.1.3 Hloubení šachet 8 dní 8. 2. 19 19. 2. 19 22SS 

24 1.3.1.4 Uložení sypaniny do násypů 3 dny 20. 2. 19 22. 2. 19 23 

25 1.3.1.5 Obsyp objektu 2 dny 8. 2. 19 11., 2. 19 23SS 

26 1.3.1.6 Inženýrské sítě 4 dny 8. 2. 19 13. 2. 19 23SS 
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27 1.3.1.7 Přeložky kabeláže 3 dny 8. 2. 19 12. 2. 19 23SS 

28 1.3.1.8 Přeložky kanalizace 5 dní 8. 2. 19 14. 2. 19 23SS 

29 1.3.1.9 Rozprostření ornice 4 dny 15. 2. 19 20. 2. 19 28 

30 1.3.1.10 Ostatní práce 3 dny 21. 2. 19 25. 2. 19 29 

31 1.3.2 Základy a zvláštní zakládání 51 dní 26. 2. 19 13. 5. 19  

32 1.3.2.1 Zavedení pilotů 6 dní 26. 2. 19 5. 3. 19 30 

33 1.3.2.2 
Položení železobetonových 

desek 

8 dní 11. 3. 19 20. 3. 219 32FS+3d 

34 1.3.2.3 Izolace 4 dny 21. 3. 19 26. 3. 19 33 

35 1.3.2.4 Vyztužení základových desek 9 dní 27. 3. 19 8. 4. 19 34 

36 1.3.2.5 Železobeton základových zdí 30 dní 27. 3. 19 13. 5. 19 35SS 

37 1.3.2.6 Výztuž základových zdí 4 dny 27. 3. 19 1. 4. 19 36SS 

38 1.3.2.7 Ostatní práce 6 dní 2. 4. 19 9. 4. 19 37 

39 1.3.3 
Svislé a kompletní 

konstrukce 

98 dní 10. 4. 19 30. 8. 19  

40 1.3.3.1 Zdivo z tvárnic Ytong 8 dní 10. 4. 19 23. 4. 19 38 

41 1.3.3.2 
Nadzákladové zdivo - 

železobeton 

30 dní 14. 5. 19 24. 6. 19 38FS+ 

20 dní 

42 1.3.3.3 Montáž sloupů 8 dní 7. 8. 19 16. 8. 19 41FS+30 

43 1.3.3.4 Příčky Ytong 7 dní 19. 8. 19 27. 8. 19 42 

44 1.3.3.5 Ostatní práce 3 dny 28. 8. 19 30. 8. 19 43 

45 1.3.4 Vodorovné konstrukce 18 dní 2. 9. 19 25. 9. 19  

46 1.3.4.1 Montáž stropních panelů 11 dní 2. 9. 19 16. 9. 19 44 

47 1.3.4.2 Schodišťové konstrukce 4 dny 17. 9. 19 20. 9. 19 46 

48 1.3.4.3 Ostatní práce 3 dny 23. 9. 19 25. 9. 19 47 

49 1.3.5 Plastové výplně otvorů 6 dní 26. 9. 19 3. 10. 19  

50 1.3.5.1 Uložení oken, dveří a vrat 5 dní 26. 9. 19 2. 10. 19 48 

51 1.3.5.2 Ostatní práce 1 den 3. 10. 19 3. 10. 19 50 

52 1.3.6 Komunikace 25 dní 26. 2. 19 1. 4. 2019  

53 1.3.6.1 Odkopávky pro silnice 8 dní 26. 2. 19 7. 3. 19 30 

54 1.3.6.2 Příprava podkladu 5 dní 8. 3. 19 14. 3. 19 53 

55 1.3.6.3 Položení povrchu 4 dny 15. 3. 19 20. 3. 19 54 

56 1.3.6.4 Vodící pruhy 1 den 26. 3. 19 26. 3. 19 55FS+3d 

57 1.3.6.5 Usazení obrubníků 3 dny 26. 3. 19 28. 3. 19 56SS 
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58 1.3.6.6 Ostatní práce 2 dny 29. 3. 19 1. 4. 19 57 

59 1.3.7 Úpravy vnějších povrchů 11 dní 9. 10. 19 23. 10. 19  

60 1.3.7.1 Zateplení 
5 dní 9. 10. 19 15. 10. 19 51FS+3 

dny 

61 1.3.7.2 Nástřik vnějších stěn 4 dny 16. 10. 19 21. 10. 19 60 

62 1.3.7.3 Ostatní práce 2 dny 22. 10. 19 23. 10. 19 61 

63 1.3.8 
Podlahy a podlahové 

konstrukce 

25 dní 9. 10. 19 13. 11. 19 51FS+3 

dny 

64 1.3.9 Trubní vedení 10 dní 26. 9. 19 9. 10. 19  

65 1.3.9.1 Hloubení rýh 4 dny 26. 9. 19 1. 10. 19 48 

66 1.3.9.2 Vyztužení hloubených rýh 2 dny 2. 10. 19 3. 10. 19 65 

67 1.3.9.3 Uložení potrubí 2 dny 4. 10. 19 7. 10. 19 66 

68 1.3.9.4 Ostatní práce 2 dny 8. 10. 19 9. 10. 19 67 

69 1.3.10 Voda a oheň 4 dní 10. 10. 19 15. 10. 19  

70 1.3.10.1 
Protipovodňový mobilní 

uzávěr 

4 dny 10. 10. 19 15. 10. 19 68 

71 1.3.10.2 Umístění hasicích přístrojů 1 den 10. 10. 19 10. 10. 19 70SS 

72 1.3.11 Truhlářské konstrukce 8 dní 10. 10. 19 21. 10. 19 68 

73 1.3.12 Zámečnické konstrukce 5 dní 10. 10. 19 16. 10. 19  

74 1.3.12.1 Montáž zábradlí 4 dny 10. 10. 19 15. 10. 19 72SS 

75 1.3.12.2 Montáž dveří 3 dny 10. 10. 19 14. 10. 19 74SS 

76 1.3.12.3 Ostatní práce 2 dny 15. 10. 19 16. 10. 19 75 

77 1.3.13 Montáž vzduchotechniky 32 dní 14. 11. 19 1. 1. 20 63 

78 1.3.14 Finální úpravy 19 dní 2. 1. 20 28. 1. 20  

79 1.3.14.1 Nátěry 5 dní 2. 1. 20 8. 1. 20 77 

80 1.3.14.2 Interiérové malby 14 dní 9. 1. 20 28. 1. 20 79 

81 1.3.14.3 Přesun suti 4 dní 9. 1. 20 14. 1. 20 80SS 

82 1.3.14.4 Ostatní práce 2 dny 15. 1. 20 16. 1. 20 81 

83 1.4 Ukončení výstavby 2 dny 17. 1. 20 20. 1. 20  

84 1.4.1 
Převzetí dokončeného 

projektu 

1 den 17. 1. 20 17. 1. 20 82 

85 1.4.2 Kolaudace 1 den 20. 1. 20 20. 1. 20 84 

86 1.5 Zhodnocení projektu 8 dní 21. 1. 20 30. 1. 20 85 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Projekt výstavby nové haly se rozpadá na několik dílčích komplexních úkolů, 

které se následně dělí na jednotlivé činnosti. Zmíněné dílčí komplexní úkoly nám 

umožňují v průběhu celého projektu kontrolovat jeho správný vývoj a při jakémkoli 

nesouladu pružně a včas reagovat na vyskytlý problém. 

Důležitými faktory pří řízení projektu jsou časové rezervy jednotlivých činností 

spolu s vytíženými zdroji. Jelikož činnosti s nulovou časovou rezervou lze vyčíst z výše 

uvedené tabulky č. 17, tak v tabulce následující jsou uvedeny pouze činnosti, které 

nějakou časovou rezervu mají. 

 

Tab. 18: Výpis činností s celkovou časovou rezervou 

ID 
Kód 

WBS 
Název činnosti 

Doba 

trvání 

Celková časová 

rezerva 

24 1.3.1.4 Uložení sypaniny do násypů 3 dny 235 dní 

25 1.3.1.5 Obsyp objektu 2 dny 244 dní 

26 1.3.1.6 Inženýrské sítě 4 dny 242 dní 

27 1.3.1.7 Přeložky kabeláže 3 dny 243 dní 

39 1.3.3 Svislé a kompletní konstrukce 98 dní 20 dní 

40 1.3.3.1 Zdivo z tvárnic Ytong 8 dní 195 dní 

52 1.3.6 Komunikace 25 dní 209 dní 

53 1.3.6.1 Odkopávky pro silnice 8 dní 209 dní 

54 1.3.6.2 Příprava podkladu 5 dní 209 dní 

55 1.3.6.3 Položení povrchu 4 dny 209 dní 

56 1.3.6.4 Vodící pruhy 1 den 209 dní 

57 1.3.6.5 Usazení obrubníků 3 dny 209 dní 

58 1.3.6.6 Ostatní práce 2 dny 209 dní 

59 1.3.7 Úpravy vnějších povrchů 11 dní 67 dní 

60 1.3.7.1 Zateplení 5 dní 67 dní 

61 1.3.7.2 Nástřik vnějších stěn 4 dny 67 dní 

62 1.3.7.3 Ostatní práce 2 dny 67 dní 

64 1.3.9 Trubní vedení 10 dní 69 dní 

65 1.3.9.1 Hloubení rýh 4 dny 69 dní 

66 1.3.9.2 Vyztužení hloubených rýh 2 dny 69 dní 

67 1.3.9.3 Uložení potrubí 2 dny 69 dní 
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68 1.3.9.4 Ostatní práce 2 dny 69 dní 

69 1.3.10 Voda a oheň 4 dny 73 dní 

70 1.3.10.1 Protipovodňový mobilní uzávěr 4 dny 73 dní 

71 1.3.10.2 Umístění hasicích přístrojů 1 den 76 dní 

72 1.3.11 Truhlářské konstrukce 8 dní 69 dní 

73 1.3.12 Zámečnické konstrukce 5 dní 2 dny 

74 1.3.12.1 Montáž zábradlí 4 dny 72 dní 

75 1.3.12.2 Montáž dveří 3 dny 72 dní 

76 1.3.12.3 Ostatní práce 2 dny 72 dní 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.5.1 Ganttův diagram 

Z Ganttova diagramu, který je součástí výstupu časové analýzy z programu MS 

Project, je zcela jasně vidět, jak jsou jednotlivé činnosti celého projektu spolu 

provázány. Na následujících třech obrázcích je zachycen celý průběh projektu pomocí 

zmiňovaného diagramu. K rychlejší orientaci slouží na svislé liště sloupeček ID, který 

koresponduje s tabulkou č. 16, č. 17 a č 18. Obrazce, které vyznačují časovou úsečku 

dané činnosti, máme k dispozici ve dvou barvách. Červené znázorňují jako v tabulce 

č. 17 činnosti, které jsou kritické. Modře jsou vyznačeny činnosti s časovou rezervou 

viz. tabulka č. 18. V diagramu je možné také zaregistrovat černé úsečky, které 

ohraničují vždy souhrnný úkol. 

 

 
Obr. 8: Ganttův digram_1 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
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Obr. 9: Ganttův diagram_2 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Obr. 10: Ganttův diagram_3 

(vlastní zpracování) 

 

V přílohách jsou přiloženy Ganttovy diagramy ve větší velikosti. Jedná se o 

přílohy č. III, IV, V. 

 

4.5.2 Síťový diagram 

Jedním z výstupů návrhu řešení z programu MS Project je také uzlově 

definovaný síťový diagram. Ten nalezneme v přílohách jako přílohu č. VI a VII. 

 

 

4.5.3 Závěr časové analýzy 

Pro projekt je důležité dodržení stanoveného termínu z důvodu návaznosti 

následných prací spojených s instalací nových strojů, které budou zajišťovat výrobu 
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v nové hale. Pro splnění tohoto cíle je velice důležité, aby v průběhu projektu byl 

dodržován naplánovaný harmonogram činností. 

 

4.6 Zdrojová analýza projektu 

Tato kapitola diplomové práce se věnuje definování jednotlivých zdrojů, které 

jsou přidělovány jednotlivým činnostem v průběhu celého projektu. Aby byl projekt 

výstavby nové haly úspěšný, musí být dostatečná dostupnost zdrojů. Ke každé činnosti 

jsou přiřazeny příslušné zdroje, díku čemuž získáváme přehled o plánovaných 

termínech a případných přetížených zdrojích. 

 

4.6.1 Lidské zdroje 

Na celý projekt dohlíží projektový tým, který je složen z interních členů 

společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. Projektový tým má devět členů, kde v čele 

je manažer projektu Martin Navrátil, který ve společnosti zastává pozici technika 

projektů. Dalšími členy jsou: 

 David Kučera - Energetik 

 Milan Hořava - Vedoucí údržby 

 Petr Svoboda - BOZP 

 Tomáš Farkaš - Správa areálu 

 Ludvík Berky - Vedoucí výroby 

 Ladislav Carda - Vedoucí expedice 

 Jana Tříletá - Externí ekoložka 

 Lubomír Pěnčík - Elektrodílna 

 

Mezi další pracovní zdroje se řadí externí pracovníci, jako externí projektant 

a zaměstnanci firmy, která samotný projekt realizuje.  

 

4.6.2 Materiálové zdroje 

Do projektu vstupují také zdroje materiálové, které mají největší podíl na 

výsledném rozpočtu projektu. Jedná se především o materiál, který přímo vstupuje do 

stavby haly. 
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V následující tabulce jsou zobrazeny zdroje, které budou v rámci projektu 

využity. U každé položky v seznamu zdrojů se nachází maximální počet jednotek, kde 

100% představuje zastoupení jednoho pracovníka. Dále zde nalezneme, o jaký typ 

zdroje se jedná. V posledních dvou sloupcích je zaznamenána standardní sazba 

a nabíhání nákladů. Z důvodu rozsahu jsou v tabulce uvedeny jen pracovní zdroje. 

Kompletní seznam zdrojů se všemi zmíněnými daty naleznete v přílohách, jako přílohu 

č. VIII. 

 

Tab. 19: Přehled zdrojů projektu 

Název Typ 
Max. počet 

jednotek 

Standardní 

sazba 

Nabíhání 

nákladů 

Manažer projektu Pracovní 100% 1 200 Kč/hodina Průběžně 

Vedoucí energetiků Pracovní 100% 800 Kč/hodina Průběžně 

Vedoucí údržby Pracovní 100% 800 Kč/hodina Průběžně 

BOZP Pracovní 100% 800 Kč/hodina Průběžně 

Hospodářská správa Pracovní 100% 800 Kč/hodina Průběžně 

Vedoucí provozu Pracovní 100% 750 Kč/hodina Průběžně 

Vedoucí expedice Pracovní 100% 550 Kč/hodina Průběžně 

Vedoucí ekologie Pracovní 100% 680 Kč/hodina Průběžně 

Vedoucí elektra Pracovní 100% 850 Kč/hodina Průběžně 

Externí firma_dělník Pracovní 1500% 300 Kč/hodina Průběžně 

Externí firma_bagr Pracovní 300% 2 500 Kč/hodina Průběžně 

Externí firma_jeřáb Pracovní 100% 3 000 Kč/hodina Průběžně 

Externí firma_nákl. 

auto 

Pracovní 200% 2 000 Kč/hodina Průběžně 

Externí_BOZP-

dozor na stavbě 

Pracovní 100% 8 500 Kč/měsíc Průběžně 

Externí stav. dozor Pracovní 100% 16 000 Kč/měsíc Průběžně 

Externí projektant Pracovní 100% 800 Kč/měsíc Průběžně 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Každá činnost má přidělené své zdroje, tak aby procesy v rámci projektu byly 

splněny včas a nedocházelo k prodlužování dob jejich trvání. Tím, že výstavbu provádí 

externí stavební firma a stavba je zadána na klíč, tak v rámci řešeného projektu ze 

strany Huhtamaki Česká republika, a.s. nedochází k přetížení zdrojů. 

Na následujícím obrázku je znázorněna část Ganttova diagramu přidělení zdrojů 

k činnostem. Celý Ganttův diagram s přidělenými zdroji nalezneme v přílohách jako 

přílohy č. IX, X, XI. 

 

 

 
Obr. 11: Část grafu činností s přidělenými zdroji 

 

 

4.7 Náklady projektu 

V předešlé kapitole jsme si představili zdroje vstupující do projektu včetně jejich 

nákladů na jednotku. V následující tabulce shrnuji sumu nákladů a práce, kterou se 

jednotlivé zdroje podílí na realizaci projektu. Jsou zde uvedeny lidské zdroje 

a kompletní výpis nalezneme v příloze jako přílohu č. XII. 

 

Tab. 20: Celkové náklady zdrojů  

Název 
Max. počet 

jednotek 
Práce Náklady 

Standardní 

sazba 

Manažer projektu 100% 218,4 hodin 262 080 Kč 1 200 Kč/hodina 

Vedoucí energetiků 100% 62,4 hodin 49 920 Kč 800 Kč/hodina 

Vedoucí údržby 100% 62,4 hodin 49 920 Kč 800 Kč/hodina 

BOZP 100% 70,4 hodin 56 320 Kč 800 Kč/hodina 
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Hospodářská správa 100% 62,4 hodin 49 920 Kč 800 Kč/hodina 

Vedoucí provozu 100% 62,4 hodin 46 800 Kč 750 Kč/hodina 

Vedoucí expedice 100% 62,4 hodin 34 320 Kč 550 Kč/hodina 

Vedoucí ekologie 100% 62,4 hodin 42 432 Kč 680 Kč/hodina 

Vedoucí elektra 100% 62,4 hodin 53 040 Kč 850 Kč/hodina 

Externí firma_dělník 1500% 10 392 hodin 3 117 600 Kč 300 Kč/hodina 

Externí firma_bagr 300% 660 hodin 1 650 000 Kč 2 500 Kč/hodina 

Externí firma_jeřáb 100% 216 hodin 648 000 Kč 3 000 Kč/hodina 

Externí firma_nákl. 

auto 

200% 688 hodin 1 376 000 Kč 2 000 Kč/hodina 

Externí_BOZP-

dozor na stavbě 

100% 2 152 hodin 114 325 Kč 8 500 Kč/měsíc 

Externí stav. dozor 100% 2 152 hodin 212 200 Kč 16 000 Kč/měsíc 

Externí projektant 100% 194,4 hodin 155 520 Kč 800 Kč/měsíc 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Celkové náklady, které byly pomocí programu MS Project stanoveny na 

realizaci celého projektu jsou ve výši 71 457 218 Kč, čímž nepřekročili předpokládaný 

rozpočtový plán 75 000 000 Kč. Během realizace projektu mohou různé nákladové 

položky růst nebo klesat, to je závislé na situaci na trhu s materiálovými zdroji. 

Jednotlivé ceny materiálů vycházejí ze sestavených rozpočtů. V následující tabulce jsou 

zachyceny souhrnné úkoly projektu, ke kterým jsou přiřazeny celkové náklady na jejich 

realizaci. Zahrnuty jsou souhrné úkoly po třetí úroveň. Kompletní výpis všech činností a 

jejich nákladů nalezneme v přílohách jako přílohu č. XIII. 

 

Tab. 21: Tabulka nákladů na souhrnné úkoly projektu 

ID 
Kód 

WBS 
Název úkolu Náklady 

1 1 Projekt výstavby nové haly 71 457 218 Kč 

2 1.1 Předprojektová fáze 548 616 Kč 

10 1.2 Projektová fáze 166 720 Kč 

11 1.2.1 Příprava projektu 166 720 Kč 

19 1.3 Realizace projektu 70 597 346 Kč 
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20 1.3.1 Zemní práce – příprava staveniště 6 266 412 Kč 

31 1.3.2 Základy a zvláštní zakládání 18 052 625 Kč 

39 1.3.3 Svislé a kompletní konstrukce 9 050 936 Kč 

45 1.3.4 Vodorovné konstrukce 3 045 982 Kč 

49 1.3.5 Plastové výplně otvorů 10 236 200 Kč 

52 1.3.6 Komunikace 1 589 400 Kč 

59 1.3.7 Úpravy vnějších povrchů 1 815 200 Kč 

63 1.3.8 Podlahy a podlahové konstrukce 5 160 000 Kč 

64 1.3.9 Trubní vedení 290 377 Kč 

69 1.3.10 Voda a oheň 1 053 600 Kč 

72 1.3.11 Truhlářské konstrukce 600 000 Kč 

73 1.3.12 Zámečnické konstrukce 7 409 900 Kč 

77 1.3.13 Montáž vzduchotechniky 3 907 200 Kč 

78 1.3.14 Finální úpravy 1 789 989 Kč 

83 1.4 Ukončení výstavby 42 000 Kč 

86 1.5 Zhodnocení projektu 169 536 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

4.8 Analýza rizik 

Pro potřeby analýzy rizik projektu výstavby nové haly jsem vybral metodu 

RIPRAN (Risk Project Analysis), jejímž autorem je pracovník VUT v Brně pan docent 

Branislav Lacko. Metoda jednoduše a přehledně zobrazuje rizika daného projektu. 

Analýza je rozdělena na část identifikace nebezpečných rizik a hodnocení rizik. 

 

4.8.1 Identifikace nebezpečných rizik 

Tato kapitola se věnuje rizikům, která mohou v rámci projektu nastat a nějakým 

způsobem ho ohrozit. Jedná se o rizika, kterým je schopno nějakým způsobem 

předcházet, ale nalezneme zde i rizika, která předem ovlivnit nedokážeme. Výčet rizik 

s jejich scénářem je zachycen v následující tabulce. 
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Tab. 22: Identifikace rizik a jejich scénářů 

ID 

rizika 
Hrozba 

ID 

scénáře 
Scénář 

1 Nedostatky v předprojektové fázi a fázi 

přípravy projektu 

1.1 Nedůslednost a neznalost může 

způsobit navýšení rozpočtu 

2 Nedokončení projektu v termínu 

stanoveném matkou 

2.1 Krácení rozpočtu 

3 Nedodržení procesů a harmonogramu 

projektu 

3.1 Zpoždění projektu, případné 

vícenáklady 

4 Špatné vztahy externí firmy s jejími 

dodavateli 

4.1 Pozdě dodaný materiál - zpoždění 

projektu 

  4.2 Ukončení spolupráce - 

vícenáklady spojené s nákupem 

materiálu jinde 

5 Nedostatečná kvalita použitých 

materiálů 

5.1 Zpoždění projektu v souvislosti 

s následnými opravami 

  5.2 Navýšení rozpočtu s následnými 

opravami 

6 Strmý růst cen materiálů 6.1 Navýšení rozpočtu 

7 Nepříznivé vlivy počasí 7.1 Povodně - zpoždění a vícenáklady 

  7.2 Zimní období - velké mrazy 

neumožní provedení některých 

činností 

8 Nedostatečný dozor na stavbě 8. Chyby a nedostatky na stavbě 

9 Komplikace s výkopovými pracemi 9.1 Zpoždění projektu v důsledku 

archeologických nálezů 

  9.2 Komplikace s inženýrskými sítěmi 

a přeložkami - vícenáklady 

10 Pracovní úrazy, onemocnění 10.1 Zpoždění stavby, nedostatečná 

odbornost dělníků 

11 Porouchání techniky 11.1 Znemožnění provedení určitých 

operací - zpoždění projektu 

12 Nepředpokládané vícepráce 12. Navýšení rozpočtu vlivem 

neplánovaných činností 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.8.2 Hodnocení rizik 

Pro každé identifikované riziko a jeho scénář, byla odborným odhadem 

přiřazena pravděpodobnost výskytu daného rizika, a také váha dopadu pokud by 

k riziku došlo. Následně se jejich součinem stanovuje výsledná hodnota rizika. Dále zde 

navrhuji, u vybraných rizik možná opatření, aby se pravděpodobnost rizika co nejvíce 

minimalizovala. 

Níže jsou uvedeny tabulky s hodnotami, které slouží k verbálnímu ohodnocení 

rizik a stanovení hodnoty rizika. 

 

Tab. 23: Tabulka pro verbální ohodnocení rizik 

Vysoká pravděpodobnost - VP nad 66% Velký dopad - VD nad 7% 

Střední pravděpodobnost - SP 33 - 66% Střední dopad - SD 1-7% 

Nízká pravděpodobnost - NP pod 33% Nízký dopad - MD pod 1% 

(Zdroj: vlastní zpracován) 

 

Tab. 24: Tabulka pro stanovení výsledné hodnoty rizika 

 
Velký nepříznivý 

dopad na projekt 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

Malý nepříznivý 

dopad na projekt 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 

rizika - VHR 

Vysoká hodnota 

rizika - VHR 

Střední hodnota 

rizika - SHR 

Střední 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 

rizika - VHR 

Střední hodnota 

rizika - SHR 

Nízká hodnota rizika 

- NHR 

Nízká 

pravděpodobnost 

Střední hodnota 

rizika - SHR 

Nízká hodnota rizika 

- NHR 

Nízká hodnota rizika 

- NHR 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V následující tabulce č. 25 korespondují ID rizika s tabulkou č. 22. U vybraných 

rizik jsou navrhnuta opatření, které by měly snížit hodnotu rizika na minimum. U rizik, 



- 73 - 
 

kde nejsou navrhovaná opatření uvedena, jsou hodnoty rizika tak nízké, že je možné jim 

nevěnovat pozornost. 

 

Tab. 25: Rizika projektu a jejich pravděpodobnost s případným dopadem a návrhem na opatření 

ID 

rizika 
Pravděpodobnost Dopad 

Hodnota 

rizika 
Navrhované opatření 

1 NP SD NHR  

2 
NP VD SHR 

Vytvoření dostatečné časové 

rezervy. 

3 
SP SP SHR 

Naplánování pravidelných schůzek 

se zástupcem externí firmy. 

4.1 NP SP NHR  

4.2 NP MD NHR  

5.1 NP SD NHR  

5.2 NP SD NHR  

6 NP SD NHR  

7.1 SP SD SHR Zvednutí povodňových bariér 

7.2 
SP SD SHR 

Připravit si práce, které mohou být 

prováděny i za větších mrazů 

8 
NP SD NHR 

Vytvoření harmonogramu kontrol a 

pravidelných porad. 

9.1 
NP VD SHR 

Vytvořit časovou rezervu pro 

archeologické práce. 

9.2 SP MD NHR  

10 SP MD NHR  

11 SP MD NHR  

12 SP SD SHR Vytvoření finanční rezervy. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po navrhnutí opatření na snížení hodnoty rizika je potřeba stanovit, kdy se tato 

opatření mají realizovat, kdo je za ně zodpovědný a předpokládané náklady na jejich 

realizaci. Všechny tyto údaje nám zachycuje následující tabulka. 
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Tab. 26: Opatření, která snižují hodnotu rizika 

ID 

rizika 
Navrhované opatření 

 Předpokládané náklady 

 Termín realizace 

 Odpovědná osoba 

Nová 

hodnota 

rizika 

2 
Vytvoření dostatečné časové 

rezervy. 

 0 Kč 

 Před zahájením 

 Manažer projektu 

NHR 

3 
Naplánování pravidelných schůzek 

se zástupcem externí firmy. 

 0 Kč 

 Před zahájením a v průběhu 

 Manažer projektu 

NHR 

7.1 Zvednutí povodňových bariér 

 486 000 Kč 

 Před povodňovou sezónou 

 Manažer TIR 

NHR 

7.2 
Připravit si práce, které mohou být 

prováděny i za větších mrazů 

 0 Kč 

 Pravidelně každých 14 dní 

 Manažer projektu 

NHR 

8 
Vytvoření harmonogramu kontrol a 

pravidelných porad. 

 0 Kč 

 Před zahájením a v průběhu 

 Manažer projektu 

NHR 

9.1 
Vytvořit časovou rezervu pro 

archeologické práce. 

 0 Kč 

 Před zahájením 

 0 Kč 

NHR 

12 Vytvoření finanční rezervy. 

 500 000 Kč 

 Před zahájením 

 Manažer projektu 

NHR 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.8.3 Shrnutí rizik projektu 

V kapitole analýza rizik jsem se v první fázi věnoval identifikaci rizik a jejím 

scénářům, což nám zachycuje tabulka č. 22.  

Identifikovaná rizika byly po té hodnoceny prostřednictvím verbálního 

hodnocení rizik dle tabulky č. 23, kde jsou stanoveny tři stupně pravděpodobnosti 

a zároveň tři stupně dopadu.  
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Každému riziku, které jsem identifikoval, byla přidělená příslušná 

pravděpodobnost dle možnosti výskytu a jeho případný dopad na projekt. Tyto dva 

ukazatelé byly východiskem pro určení hodnoty daného rizika, kde se vycházelo 

z tabulky č. 24. Zároveň zde byla navrhnuta také opatření, která by případná rizika měla 

minimalizovat. 

V poslední fázi analýzy rizik byly ke každému navrhovanému opatření přiděleny 

předpokládané náklady, termín, kdy by mělo být opatření realizováno a tako odpovědná 

osoba za toto opatření. Výsledkem jsou nové hodnota rizika, které představují podstatně 

menší hrozbu pro projekt. 
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4.9 Přínosy navrhovaných řešení 

Tato kapitola shrnuje veškeré přínosy vlastního návrhu řešení projektu výstavby 

nové haly v areálu firmy Huhtamaki Česká republika, a.s. Celá kapitola č. 4 nám 

umožňuje se podívat na projekt jako celek. V prvopočátku je sestavena identifikační 

(zakládací) listina projektu, která je nedílnou součástí každého projektu. Shromažďuje 

základní informace o projektu, jako je název, zadavatel, cíle projektu, zahájení, 

ukončení projektu, předpokládaný rozpočet, tým, který má celý projekt na starost. 

Nalezneme zde také logický rámec projektu, který je velice důležitý pro správné 

určení cílů, výstupů, aktivit a zdrojů projektu. 

Samozřejmě nechybí charakteristika projektu, která má sloužit k přiblížení 

problematiky. 

Další fází bylo sestavení hierarchické struktury prací projektu - WBS, kde se 

projekt jako celek rozděluje na jednotlivé fáze projektu a ty dále na jednotlivé činnosti. 

Následně k této struktuře byly přiděleny doby jejich trvání a činnosti, které na danou 

činnost navazují a pomocí programu MS Project nám vznikla časová analýza projektu, 

která je také velmi důležitá pro plánování. Plánovaný projekt zabere 355 dní. Pro 

vizualizaci průběhu projektu byly využity Ganttovi diagramy, které jsou rovněž 

výstupem MS Project. Jak již ve zmíněné tabulce č. 17 nebo v Ganttově diagramu jsou 

červeně vyznačené kritické úkoly a modře úkoly s časovou rezervou. 

Každý projekt má nějaké zdroje a tomu se v našem případě věnovala kapitola 

nákladová analýza projektu. Zde jsem se zaměřil na shrnutí a zaznamenání všech 

zdrojů, které budou v celém průběhu vstupovat do projektu. Jednalo se jak o pracovní 

zdroje, tak o zdroje materiálové a kompletní výpis zdrojů i s přiřazenou hodnotou 

celkového podílu na projektu a celkovými náklady na něj vynaloženými. Tyto údaje 

jsou uvedeny v přílohách jako příloha č. VIII. Součástí nákladové analýzy je také 

tabulka, kde jsou uvedeny veškeré činnosti, které byly v rámci projektu realizovány 

společně s veškerými náklady. 

Jedním velice důležitým přínosem návrhu projektu výstavby nové haly je 

analýza rizik. Zde bylo potřeba případná rizika projektu identifikovat. Následně byla 

rizika vyhodnocena pomocí metody RIPRAN. Rizikům, která měla střední nebo 

vysokou hodnotu rizika byla navrhnuta opatření, která by měla minimalizovat jejich 

výskyt nebo dopad. Opatřením byly přiděleny předpokládané náklady, kde ve většině 
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byly nulové a jednalo se spíše o organizační záležitosti zainteresovaných stran až na 

jediné opatření, kterým bylo zvednutí povodňových bariér. Toto opatření by si přišlo na 

486 000 Kč. Dále byly opatřením přiřazeny termíny realizace a také odpovědné osoby. 

 Přínosem samotné realizace projektu je rozšíření výrobní plochy pro nové stroje, 

které jsou vyvíjeny u sesterské společnosti v Holandsku. Je zde postupně plánováno 

prozatím umístění dvou nových strojů, kdy by měl být ten druhý instalován nejpozději 

v roce 2024. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za úkol zpracovat analýzu rizik vybraného projektu, 

včetně návrhu opatření, která povedou k minimalizaci výskytu rizika, anebo ke snížení 

jeho dopadu na projekt na akceptovatelné minimum. Navrhovaným projektem je 

výstavba nové výrobní haly v areálu společnosti Huhtamaki a.s., která se zabývá 

výrobou obalového materiálu z nasávané kartonáže. Výsledkem této práce jsou 

podklady plánovaného projektu s využitím metodiky projektového řízení a programu 

MS Project. Projekt byl podroben časové, zdrojové a nákladové analýze. Veškerý 

materiál vytvořený v diplomové práci je plně k dispozici vedení společnosti pro 

realizaci daného projektu. 

První kapitola popisuje hlavní cíl projektu a cíle dílčí, které vedou k jeho 

naplnění. Dále shrnuje metody a postupy řešení použité v diplomové práci, které jsou 

potřebné ke správnému navržení projektu výstavby nové haly. 

Druhá část je věnována teoretickým poznatkům projektového řízení, 

strategickým situačním analýzám, které zkoumají vlivy z interního a externího prostředí 

firmy. Dále také řeší analýzy rizik. 

Analytická část zachycuje informace o současném stavu společnosti Huhtamaki 

Česká republika, a.s. Strategická situační analýza zahrnuje PEST analýzu, Porterův 

model pěti sil a analýzu „7S“ firmy McKinsey. Údaje zjištěné ve výše zmíněných 

analýzách shrnuje matice SWOT do tabulky silných a slabých stránek, hrozeb 

a příležitostí. 

Poslední a zároveň nejpodstatnější kapitola diplomové práce obsahuje návrh 

projektu. Byla vytvořena hierarchická struktura prací WBS, následně pomocí programu 

MS Project byla vytvořena časová a zdrojová analýza projektu. Na základě těchto 

analýz jsem byl schopen udělat i analýzu nákladovou a stanovit tak náklady na 

jednotlivé zdroje a následně i celkový rozpočet projektu. Celý projekt zabere 355 dní 

a vyčerpá 71 457 218 Kč. V neposlední řadě je doplnění návrhu projektu o řízení rizik, 

k čemuž byla využita metoda RIPRAN. 
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Příloha II: Hierarchická struktura prací projektu - WBS (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

ID Kód WBS Název činnosti 

1 1 Projekt výstavby nové haly 

2 1.1 Předprojektová fáze 

3 1.1.1 Studie potřeb a plánů 

4 1.1.2 Architektonická studie 

5 1.1.3 Studie proveditelnosti 

6 1.1.4 Zpracování poptávky pro výstavbu 

7 1.1.5 Porovnání jednotlivých nabídek 

8 1.1.6 Výběr vhodného kandidáta 

9 1.1.7 Zadání projektu 

10 1.2 Projektová fáze 

11 1.2.1 Příprava projektu 

12 1.2.1.1 Průzkumy a podklady 

13 1.2.1.2 Smlouva s projektantem 

14 1.2.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí 

15 1.2.1.4 Žádost o územní rozhodnutí 

16 1.2.1.5 Územní rozhodnutí 

17 1.2.1.6 Dokumentace ke stavebnímu rozhodnutí 

18 1.2.1.7 Stavební povolení 

19 1.3 Realizace projektu 

20 1.3.1 Zemní práce – příprava staveniště 

21 1.3.1.1 Odstranění podkladu 

22 1.3.1.2 Frézování krytu 

23 1.3.1.3 Hloubení šachet 

24 1.3.1.4 Uložení sypaniny do násypů 

25 1.3.1.5 Obsyp objektu 

26 1.3.1.6 Inženýrské sítě 

27 1.3.1.7 Přeložky kabeláže 

28 1.3.1.8 Přeložky kanalizace 

29 1.3.1.9 Rozprostření ornice 

30 1.3.1.10 Ostatní práce 

31 1.3.2 Základy a zvláštní zakládání 



III 
 

32 1.3.2.1 Zavedení pilotů 

33 1.3.2.2 Položení železobetonových desek 

34 1.3.2.3 Izolace 

35 1.3.2.4 Vyztužení základových desek 

36 1.3.2.5 Železobeton základových zdí 

37 1.3.2.6 Výztuž základových zdí 

38 1.3.2.7 Ostatní práce 

39 1.3.3 Svislé a kompletní konstrukce 

40 1.3.3.1 Zdivo z tvárnic Ytong 

41 1.3.3.2 Nadzákladové zdivo - železobeton 

42 1.3.3.3 Montáž sloupů 

43 1.3.3.4 Příčky Ytong 

44 1.3.3.5 Ostatní práce 

45 1.3.4 Vodorovné konstrukce 

46 1.3.4.1 Montáž stropních panelů 

47 1.3.4.2 Schodišťové konstrukce 

48 1.3.4.3 Ostatní práce 

49 1.3.5 Plastové výplně otvorů 

50 1.3.5.1 Uložení oken, dveří a vrat 

51 1.3.5.2 Ostatní práce 

52 1.3.6 Komunikace 

53 1.3.6.1 Odkopávky pro silnice 

54 1.3.6.2 Příprava podkladu 

55 1.3.6.3 Položení povrchu 

56 1.3.6.4 Vodící pruhy 

57 1.3.6.5 Usazení obrubníků 

58 1.3.6.6 Ostatní práce 

59 1.3.7 Úpravy vnějších povrchů 

60 1.3.7.1 Zateplení 

61 1.3.7.2 Nástřik vnějších stěn 

62 1.3.7.3 Ostatní práce 

63 1.3.8 Podlahy a podlahové konstrukce 

64 1.3.9 Trubní vedení 

65 1.3.9.1 Hloubení rýh 



IV 
 

66 1.3.9.2 Vyztužení hloubených rýh 

67 1.3.9.3 Uložení potrubí 

68 1.3.9.4 Ostatní práce 

69 1.3.10 Voda a oheň 

70 1.3.10.1 Protipovodňový mobilní uzávěr 

71 1.3.10.2 Umístění hasicích přístrojů 

72 1.3.11 Truhlářské konstrukce 

73 1.3.12 Zámečnické konstrukce 

74 1.3.12.1 Montáž zábradlí 

75 1.3.12.2 Montáž dveří 

76 1.3.12.3 Ostatní práce 

77 1.3.13 Montáž vzduchotechniky 

78 1.3.14 Finální úpravy 

79 1.3.14.1 Nátěry 

80 1.3.14.2 Interiérové malby 

81 1.3.14.3 Přesun suti 

82 1.3.14.4 Ostatní práce 

83 1.4 Ukončení výstavby 

84 1.4.1 Převzetí dokončeného projektu 

85 1.4.2 Kolaudace 

86 1.5 Zhodnocení projektu 

 

  



V 
 

Příloha III: Ganttův diagram_1 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha IV: Ganttův diagram_2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha V: Ganttův diagram_3 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha VI: Uzlově definovaný síťový graf_1 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha VII: Uzlově definovaný síťový graf_2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha VIII: Přehled zdrojů projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Název Typ Max. počet 

jednotek 

Standardní 

sazba 

Nabíhání 

nákladů 

Manažer projektu Pracovní 100% 1 200 Kč/hod. Průběžně 

Vedoucí energetiků Pracovní 100% 800 Kč/hod. Průběžně 

Vedoucí údržby Pracovní 100% 800 Kč/hod. Průběžně 

BOZP Pracovní 100% 800 Kč/hod. Průběžně 

Hospodářská správa Pracovní 100% 800 Kč/hod. Průběžně 

Vedoucí provozu Pracovní 100% 750 Kč/hod. Průběžně 

Vedoucí expedice Pracovní 100% 550 Kč/hod. Průběžně 

Vedoucí ekologie Pracovní 100% 680 Kč/hod. Průběžně 

Vedoucí elektra Pracovní 100% 850 Kč/hod. Průběžně 

Externí firma_dělník Pracovní 1500% 300 Kč/hod. Průběžně 

Externí firma_bagr Pracovní 300% 2 500 Kč/hod. Průběžně 

Externí firma_jeřáb Pracovní 100% 3 000 Kč/hod. Průběžně 

Externí firma_nákl. auto Pracovní 200% 2 000 Kč/hod. Průběžně 

Externí_BOZP-dozor na 

stavbě 

Pracovní 100% 8 500 Kč/měs. Průběžně 

Externí stav. dozor Pracovní 100% 16 000 Kč/měs. Průběžně 

Externí projektant Pracovní 100% 800 Kč/měs. Průběžně 

Architektonická studie Materiál  56 000 Kč Průběžně 

Obsyp objektu Materiál  1 269 812 Kč Průběžně 

Inženýrské sítě Materiál  2 500 000 Kč Průběžně 

Kabeláž Materiál  50 000 Kč Průběžně 

Kanalizace Materiál  35 000 Kč Průběžně 

Ost. Práce_zemní práce Materiál  80 000 Kč Průběžně 

Piloty Materiál  2 100 000 Kč Průběžně 

Železobetonové desky Materiál  2 852 136 Kč Průběžně 

Izolace Materiál  1 908 568 Kč Průběžně 

Výztuhy na desky Materiál  3 059 121 Kč Průběžně 

Železobeton zákl. zdí Materiál  980 000 Kč Průběžně 

Výztuž želez zákl. zdí Materiál  800 000 Kč Průběžně 

Ost. Práce_základy Materiál  5 580 000 Kč Průběžně 



XI 
 

Ytong Materiál  550 Kč Průběžně 

Nadzákl. Zdivo Materiál  28 000 Kč Průběžně 

Sloupy Materiál  1 985 136 Kč Průběžně 

Ost. Práce_svisle a 

kompl. Konst 

Materiál  5 000 000 Kč Průběžně 

Stropní panely Materiál  586 982 Kč Průběžně 

Schodišťové konstrukce Materiál  51 000 Kč Průběžně 

Ost. Práce_vodorovne 

konstrukce 

Materiál  2 000 000 Kč Průběžně 

Okna, dveře a vrata Materiál  9 354 200 Kč Průběžně 

Ost.prace plastove 

vyplně 

Materiál  810 000 Kč Průběžně 

Povrch komunikace Materiál  450 000 Kč Průběžně 

Barva na vodící pruhy Materiál  11 500 Kč Průběžně 

Obrubníky Materiál  150 Kč Průběžně 

Ostat.prace komunikace Materiál  65 000 Kč Průběžně 

Zateplovací materiál Materiál  150 000 Kč Průběžně 

Nástřik vnějších stěn Materiál  1 400 000 Kč Průběžně 

Ost. Práce_úpravy 

vnějších povr. 

Materiál  150 000 Kč Průběžně 

Podlahy a podlahové 

konstrukce 

Materiál  4 800 000 Kč Průběžně 

Výztuhy_trubní Materiál  150 697 Kč Průběžně 

Potrubí Materiál  68 000 Kč Průběžně 

Ost. Práce_trubni 

vedeni 

Materiál  23 680 Kč Průběžně 

Protipovodňový mob. 

Uzávěr 

Materiál  978 000 Kč Průběžně 

Hasicí přístroje Materiál  50 000 Kč Průběžně 

Truhlářské konstrukce Materiál  600 000 Kč Průběžně 

Zábradlí_zámeč. Materiál  14 500 Kč Průběžně 

Dveře interiérové Materiál  4 869 000 Kč Průběžně 

Ost. Práce_zámečnické Materiál  2 500 000 Kč Průběžně 

Vzduchotechnika Materiál  3 600 000 Kč Průběžně 



XII 
 

Nátěry Materiál  35 000 Kč Průběžně 

Interiérové barvy Materiál  1 050 989 Kč Průběžně 

Ost. Práce_finalni 

upravy 

Materiál  96 000 Kč Průběžně 

Kolaudace Materiál  10 000 Kč Průběžně 
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Příloha IX: Ganttův diagram se zdroji_1 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha X: Ganttův diagram se zdroji_2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha XI: Ganttův diagram se zdroji_3 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha XII: Celkové náklady zdrojů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Název 
Max. počet 

jednotek 
Práce Náklady 

Standardní 

sazba 

Manažer projektu 100% 218,4 hodin 262 080 Kč 1 200 Kč/hod. 

Vedoucí energetiků 100% 62,4 hodin 49 920 Kč 800 Kč/hod. 

Vedoucí údržby 100% 62,4 hodin 49 920 Kč 800 Kč/hod. 

BOZP 100% 70,4 hodin 56 320 Kč 800 Kč/hod. 

Hospodářská správa 100% 62,4 hodin 49 920 Kč 800 Kč/hod. 

Vedoucí provozu 100% 62,4 hodin 46 800 Kč 750 Kč/hod. 

Vedoucí expedice 100% 62,4 hodin 34 320 Kč 550 Kč/hod. 

Vedoucí ekologie 100% 62,4 hodin 42 432 Kč 680 Kč/hod. 

Vedoucí elektra 100% 62,4 hodin 53 040 Kč 850 Kč/hod. 

Externí firma_dělník 1500% 10 392 hodin 3 117 600 Kč 300 Kč/hod. 

Externí firma_bagr 300% 660 hodin 1 650 000 Kč 2 500 Kč/hod. 

Externí firma_jeřáb 100% 216 hodin 648 000 Kč 3 000 Kč/hod. 

Externí firma_nákl. 

auto 

200% 688 hodin 1 376 000 Kč 2 000 Kč/hod. 

Externí_BOZP-dozor 

na stavbě 

100% 2 152 hodin 114 325 Kč 8 500 Kč/měs. 

Externí stav. dozor 100% 2 152 hodin 215 200 Kč 16 000 Kč/měs. 

Externí projektant 100% 194,4 hodin 155 520 Kč 800 Kč/měs. 

Architektonická studie  1 56 000 Kč 56 000 Kč 

Obsyp objektu  1 1 269 812 Kč 1 269 812 Kč 

Inženýrské sítě  1 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 

Kabeláž  1 50 000 Kč 50 000 Kč 

Kanalizace  1 35 000 Kč 35 000 Kč 

Ost. Práce_zemní práce  1 80 000 Kč 80 000 Kč 

Piloty  1 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 

Železobetonové desky  1 2 852 136 Kč 2 852 136 Kč 

Izolace  1 1 908 568 Kč 1 908 568 Kč 

Výztuhy na desky  1 3 059 121 Kč 3 059 121 Kč 

Železobeton zákl. zdí  1 980 000 Kč 980 000 Kč 

Výztuž želez zákl. zdí  1 800 000 Kč 800 000 Kč 



XVII 
 

Ost. Práce_základy  1 5 580 000 Kč 5 580 000 Kč 

Ytong  2300 m2 1 265 000 Kč 550 Kč 

Nadzákl. Zdivo  1 28 000 Kč 28 000 Kč 

Sloupy  1 1 985 136 Kč 1 985 136 Kč 

Ost. Práce_svisle a 

kompl. Konst 

 1 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

Stropní panely  1 586 982 Kč 586 982 Kč 

Schodišťové konstrukce  1 51 000 Kč 51 000 Kč 

Ost. Práce_vodorovne 

konstrukce 

 1 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 

Okna, dveře a vrata  1 9 354 200 Kč 9 354 200 Kč 

Ost.prace plastove 

vyplně 

 1 810 000 Kč 810 000 Kč 

Povrch komunikace  1 450 000 Kč 450 000 Kč 

Barva na vodící pruhy  1 11 500 Kč 11 500 Kč 

Obrubníky  750 ks 112 500 Kč 150 Kč 

Ostat.prace komunikace  1 65 000 Kč 65 000 Kč 

Zateplovací materiál  1 150 000 Kč 150 000 Kč 

Nástřik vnějších stěn  1 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 

Ost. Práce_úpravy 

vnějších povr. 

 1 150 000 Kč 150 000 Kč 

Podlahy a podlahové 

konstrukce 

 1 4 800 000 Kč 4 800 000 Kč 

Výztuhy_trubní  1 150 697 Kč 150 697 Kč 

Potrubí  1 68 000 Kč 68 000 Kč 

Ost. Práce_trubni 

vedeni 

 1 23 680 Kč 23 680 Kč 

Protipovodňový mob. 

Uzávěr 

 1 978 000 Kč 978 000 Kč 

Hasicí přístroje  1 50 000 Kč 50 000 Kč 

Truhlářské konstrukce  1 600 000 Kč 600 000 Kč 

Zábradlí_zámeč.  1 14 500 Kč 14 500 Kč 

Dveře interiérové  1 4 869 000 Kč 4 869 000 Kč 

Ost. Práce_zámečnické  1 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 
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Vzduchotechnika  1 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 

Nátěry  1 35 000 Kč 35 000 Kč 

Interiérové barvy  1 1 050 989 Kč 1 050 989 Kč 

Ost. Práce_finalni 

upravy 

 1 96 000 Kč 96 000 Kč 

Kolaudace  1 10 000 Kč 10 000 Kč 

 

 


