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Předmětem bakalářské práce je problematika řízení rizik ve stavebním podniku. První 

část práce je obsahově založena na používané terminologii a výkladu příslušných pojmů. 

Najdeme zde klasifikaci rizik z různých úhlů pohledů, možná dělení a třídění rizik. Poté 

je zde zaměření na významné zdroje rizik a na účastníky výstavby, kteří jsou riziky 

dotčeni. Čtvrtá kapitola je seznámení se s jednotlivými etapami procesu řízení rizik 

včetně uvedení vybraných metod a technik, které se obvykle používají. Teoretická část je 

podkladem pro pátou kapitolu, kde je shrnuta problematika rizik u konkrétní stavební 

firmy a dvou z jejich stavebních zakázek. 

Riziko, nebezpečí, scénář nebezpečí, zdroj nebezpečí, pravděpodobnost, nežádoucí 

událost, odhad, újma, škoda, nositel rizika, příjemce rizika, vlastník rizika, řízení rizik, 

posuzování rizik, identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, ošetření rizik, 

RIPRAN, SWOT analýza  
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The subject of the bachelor thesis is the issue of risk management in the construction 

company. The first part of the thesis is based on the terminology used and the 

interpretation of the relevant terms. Here we can find the classification of risks from 

different angles of view, possible division and classification of risks. Then there is a 

focus on significant sources of risk and on those involved in construction that are affected 

by the risks. The fourth chapter is to familiarize with the different stages of the risk 

management process, including the introduction of selected methods and techniques that 

are commonly used. The theoretical part is the basis for the fifth chapter, which 

summarizes the problems of the risks of a particular construction company and two of 

their construction orders.  

Risk, hazard, hazard scenario, the source of risk, likelihood of adverse event, an estimate 

of the harm, the shame, the bearer of the risk, recipient risk, risk owner, risk management, 

risk assessment, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, 

RIPRAN, SWOT analysis 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 

Miroslava Saňáková Řízení rizik stavební zakázky. Brno, 2018. 55 s., 3 s. příl. Bakalářská 

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

ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Ing. Miloš Waldhans  



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 

 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych poděkovala panu Ing. Miloši Waldhansovi za jeho cenné připomínky, rady a 

odborné vedení. Dále děkuji firmě Tufír, spol. s.r.o. za spolupráci, vstřícnost, a 

poskytnuté podklady pro vypracování praktické části bakalářské práce. 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 

OBSAH 

PODĚKOVÁNÍ ..................................................................................................... 8 

1 ÚVOD ........................................................................................................ 11 

2 ZÁKLADNÍ POJMY ................................................................................... 12 

2.1 Projektové řízení staveb .................................................................................................................. 12 

2.2 Řízení projektu výstavby ................................................................................................................ 12 

2.3 Přístupy k řízení projektu ............................................................................................................... 13 

3 TEORIE RIZIKA ......................................................................................... 14 

3.1 Definice rizika .................................................................................................................................. 14 

3.2 Nejistota ............................................................................................................................................ 15 

3.3 Pravděpodobnost ............................................................................................................................. 15 

3.4 Klasifikace rizik ............................................................................................................................... 16 
3.4.1 Obecná klasifikace rizika podle věcné náplně  ....................................................................... 17 

3.5 Rizika výstavbových projektů – zdroje ......................................................................................... 18 

3.6 Vlastník a nositel rizika ................................................................................................................... 19 

4 ŘÍZENÍ RIZIK Z POHLEDU MANAGEMENTU .......................................... 20 

4.1 Komunikace a konzultace ............................................................................................................... 21 

4.2 Stanovení kontextu .......................................................................................................................... 22 

4.3 Identifikace rizik .............................................................................................................................. 22 
4.3.1 SWOT .................................................................................................................................... 24 

4.4 Analýza rizik .................................................................................................................................... 25 
4.4.1 Kvalitativní analýza rizik ....................................................................................................... 26 
4.4.2 Kvantitativní analýza rizik ..................................................................................................... 26 
4.4.3 Metody analýzy rizik .............................................................................................................. 26 

4.5 Hodnocení rizik ................................................................................................................................ 29 

4.6 Ošetření rizik ................................................................................................................................... 30 

4.7 Monitorování A přezkoumávání .................................................................................................... 31 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 

5 ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY ........................................................ 32 

5.1 Firma TUFÍR, spol. s. r. o. – Charakteristika ............................................................................... 32 

5.2 Organizační struktura firmy .......................................................................................................... 33 

 ...................................................................................................................................................................... 33 

5.3 Údaje o společnosti .......................................................................................................................... 34 

5.4 SWOT ............................................................................................................................................... 34 
5.4.1 Hodnocení SWOT analýzy ..................................................................................................... 35 

5.5 Řízení rizik stavební zakázky ......................................................................................................... 36 
5.5.1 Stanovení kontextu ................................................................................................................. 36 
5.5.2 Identifikace rizik – scénáře nebezpečí .................................................................................... 38 
5.5.3 Analýza rizik – metoda RIPRAN ........................................................................................... 41 
5.5.4 Hodnocení rizik ...................................................................................................................... 43 
5.5.5 Rozbor a ošetření nebezpečných rizik .................................................................................... 46 

6 ZÁVĚR ....................................................................................................... 49 

7 POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................... 50 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................... 53 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .............................................. 54 

SEZNAM PŘÍLOH.............................................................................................. 55 

 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 
11 

1  ÚVOD 

Denně se v každé situaci či rutinní práci setkáváme s různými riziky. Není tomu tak jen 

v běžném životě člověka. S problémy rizik se můžeme setkat i na běžné stavební 

výstavbě. Různé velké stavební společnosti se snaží minimalizovat rizika svou zavedenou 

koncepcí, ale bohužel malé firmy, řeší jen to nejnutnější. 

V každém případě znamená nové riziko nový problém, který je potřeba nutně vyřešit. 

Rizika vždy přinášejí negativní odezvu, která se odráží na zvýšení nákladů a časovou 

tíseň. Proto je třeba, na začátku každého projektu, počítat s možnými problémy a ujasnit 

si možná řešení. Takovou problematiku zastupuje problematika řízení rizik. Tato 

problematika má za úkol identifikovat, hodnotit, předcházet možným problémům a 

navrhovat potřebná opatření. Díky tomu se počítá s časovou i finanční rezervou a firma i 

zákazník jsou na možná nebezpečí připraveni. Následně tím firma získává lepší pozici na 

trhu.  

Nečekané a neřešitelné riziko by mohlo stát některé zainteresované osoby čas, peníze, a 

dokonce i život. Každé riziko má určitou pravděpodobnost vzniku. Čím vyšší je 

pravděpodobnost vzniku rizika, tím důležitější je najít vhodná opatření pro jeho snížení 

nebo úplnou eliminaci. 

V bakalářské práci se zaměřím na rizika stavebních zakázek firmy Tufír, s.r.o. Budu 

vycházet z materiálů, které mi poskytla stavební firmou a z potřebné literatury, která se 

touto problematikou zabývá. Práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. Po 

uvedení do problematiky rizik, jejich charakteristiky, typů, řízení, bude u konkrétní 

stavební firmy a na dvou konkrétních stavebních zakázce ukázán postup a praktický 

příklad řízení rizik.    

Cílem bakalářské práce je popsat řízení a identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a systém 

kontroly v konkrétním stavebním podniku. Požadovaným výstupem je navržení 

příslušných opatření. 
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2  ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB 

Pojem projektové řízení staveb je obecně chápán jako soubor individuálních procesů 

s omezenou dobou trvání. Podle Schwalbea se definice projektového řízení rozumí 

„aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik při realizaci projektových aktivit za 

účelem dosažení požadavků projektu.“  [9]   

Dá se říct, že projektové řízení nemá ve své podstatě žádnou teorii. Všechny postupy a 

nástroje doporučené světovými asociacemi projektových manažerů spadají svou tvorbou 

do poloviny dvacátého století. Metody se osvědčily v praxi a po mnoho let jsou 

používány v různých oborech, od tvorby webu až po velké stavební projekty. [10] 

Projektové řízení můžeme označit i jako nástroj, který pomáhá k efektivnímu využívání a 

koordinování času pro určitou stavební zakázku. Je velmi důležité si uvědomit, že čím je 

projekt složitější, tím je projektové řízení staveb důležitější.  

V konkurenčním prostředí nelze použít metodu „POKUS, OMYL‘‘, jelikož na ní není 

prostor. Rychlé tempo společnosti nám nedovolí využít další příležitost, i když může být 

lepší.  

Pokud chceme co nejefektivněji využít čas vynaložený pro stavební zakázku, je vhodné si 

projekt rozdělit na různé stavební etapy, s jasně definovanými požadavky na její splnění. 

Jakmile se daná etapa splní, navazuje na ni další, až do splnění všech etap.  

Dle Rossenaua se projektové řízení skládá z jednotlivých procesů: 

• definování 

• plánování 

• vedení 

• monitorování 

• ukončení [11] 

2.2 ŘÍZENÍ PROJEKTU VÝSTAVBY  

Jakoukoli stavbu můžeme označit za jedinečnou, např. z důvodu zeměpisného či 

časového určení. Řízení projektu se zabývá všemi činnostmi přípravné, plánovací, 

realizační a exploatační (využití). Mezi výhody projektového řízení pro firmy můžeme 

zařadit níže uvedené body:  

- Zvýšení jistoty v dosahování cílů 

- Snížení nákladů 

- Zkrácení termínů 

- Úspora vynaložené námahy 
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- Možnost lepšího dorozumění se světovými firmami 

- Zpřístupnění zahraničních půjček 

- Příprava firmy na certifikaci z hlediska aplikace projektového řízení [3]  

2.3 PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ PROJEKTU  

I když můžeme označit všechny stavby za unikátní, ne každý projekt je úplně totožný. To 

znamená, že neexistuje žádný typický projekt, který by se dal použít na další. Proto 

existují dva hlavní přístupy k řízení projektu: 

Tradiční  

- Založen na důkladném plánování již od začátku projektu 

- Vhodný pro projekty, které mají jasně dané cíle na počátku výstavby 

- Kvalitní přístup vyžaduje kvalitně popsaný cíl 

- Základní fáze projektu: Iniciace, Plánování a návrh, Realizace, Monitoring, 

Uzavření  

Agiální 

- Průběžně se upřesňují cíle projektu 

- Pružně se reaguje na změny v projektu a upřesňuje se rozvrhování práce v celém 

průběhu 

- Tento přístup se využívá v momentě, jestliže nejsou jisté cíle, které se mohou 

postupně lišit [19] 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 
14 

3  TEORIE RIZIKA  

3.1 DEFINICE RIZIKA 

Riziko nastává v situacích, kdy dochází k neúspěchu při provádění činnosti a nesplnění 

požadovaných cílů. Ve stavebnictví lze riziko označit jako možnost, že s určitou 

pravděpodobností dojde k nežádoucí události. To později vede negativním způsobem 

k ovlivnění průběhu a celkovému výsledku výstavby od předpokládaného, plánovaného a 

žádoucího stavu. Jeden subjekt může považovat riziko jako čistou hrozbu, jiný subjekt ho 

může vnímat jako příležitost zlepšit své cíle i zvýšit podíl zisku. Míra rizika je úzce spjata 

s mírou nejistoty, s jakou subjekt vstupuje do budoucího podniku či projektu. Nejistota 

vyplývá z nedokonalé znalosti budoucího vývoje a okolností, které mohou ovlivnit jak 

průběh, tak výsledek procesu.  

Snížíme-li tedy míru nejistoty poznávaného systému jeho pochopením, jsme schopni 

aktivně ovlivnit i míru rizika. [3, 4, 6]  

V odborné literatuře, zaměřené na řízení rizik se můžeme setkat s řadou pojmů, které 

nejsou zcela vždy chápány správně. Proto jsou nejdůležitější z nich v dalším textu 

uvedeny a vysvětleny.  

Nebezpečí – hrozba (hazard, threat)  

Často vznikají rozpory s pojmem rizika a nebezpečí. Nebezpečí je potenciální hrozba 

nějakého nežádoucího jevu. Také můžeme tento jev označit za stav ohrožení nežádoucím 

jevem. Nebezpečí je na rozdíl od rizika bezrozměrné a není možné ho najít jako právní 

pojem. [3, 4, 7]  

Scénář nebezpečí (risk scenario)  

Tímto pojmem se rozumí způsob, jakým se nežádoucí jev, hrozba nebo nebezpečí může 

projevit. Scénář nebezpečí je důsledkem nebezpečí, nebezpečí je pro scénář nebezpečí 

jeho příčinou. Potenciální hrozba či nebezpečí obvykle obnáší několik možných scénářů 

nebezpečí. [1, 3, 16]   

Zdroj rizika (hazard source) 

Zdroj rizika označujeme jako původce rizika. Za zdroje rizika můžeme považovat 

nevyzkoušené technologie, nezkušený personál, nevhodná organizace výstavby, 

nevhodné podmínky výstavby, nedostatečná projektová dokumentace nebo investorská 

příprava a samotný přístup investora, přírodní katastrofa atd. Všechny tyto příčiny 

můžeme zařadit do obvyklého dělení zdrojů na zdroje antropogenní a přírodní. [3, 4, 7]  

Újma, škoda (harm, damage)  

Tento pojem je také pojmem právnickým, kdy většinou jde o finanční újmu poškozeného, 

tedy nositele rizika. Většinou se jedná o neuvažované náklady spojené s odvrácením 

nežádoucích jevů nebo odstraňováním důsledků jejich vzniku. K tomu dochází při 

pomalejší fakturaci vzhledem k přerušení nebo zpomalení prací. V některých případech 
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však může újma znamenat újmu na cti či újmu na odborném renomé fyzické osoby nebo 

budovaném dobrém jménu zhotovitele, a to jak konkrétního člověka, tak celého 

stavebního podniku. [3, 4]  

Nežádoucí událost, nežádoucí jev (undesirable event)  

Jedná se o souhrnný proces, jev nebo událost, která způsobí nebo může způsobit nositeli 

rizika určitou škodu. [4]  

3.2 NEJISTOTA 

V důsledku řízení rizik můžeme nejistotu definovat jako nedostatek poznatků 

rozhodovacího procesu. Hlavním prvkem ovlivňujícím systém jako celek, je působení 

lidského činitele. Nejistotu, kterou najdeme při realizaci stavebních děl lze dokázat tím, 

že položíme investorovi, stavebníkovi otázku: „Jak bezpečnou stavební konstrukci chcete 

mít?“ S pravděpodobností bude jejich odpověď znít: „Stavební konstrukci chceme 

dokonale bezpečnou.“ Z pohledu odborníka lze reagovat tím, že absolutně bezpečnou 

konstrukci realizovat nelze. Především z těchto následujících důvodů: [5] 

- Projektant předepíše určité vlastnosti, a přesto že probíhají kontroly na různých 

úrovních, nelze zaručit jejich požadované vlastnosti. Nevíme ani kvalitu vstupních 

surovin ani jejich zpracování (př. beton) 

- Geometrické uspořádání konstrukce a rozměry prvků, které nebudou absolutně 

odpovídat projektu, např. nepřesnosti montáže a rozměrů prvků 

- Zatížení, kterým bude konstrukce vystavena během svého regulérního provozu, tj. 

doby její životnosti. Není přesně znám vliv prostředí, provozu, intenzita různých 

zatížení [5] 

Z výše uvedeného vyplývá, že konstrukce sice nebude nikdy zcela bezpečná, ale návrh a 

provedení musí vést k minimalizaci souvisejících rizik tak, aby tato rizika byla přijatelná. 

[5]  

3.3 PRAVDĚPODOBNOST  

Na základě pravděpodobnosti můžeme usoudit, zda nepříznivá událost nastane. Lze ji 

zahrnout do oboru matematiky, ve smyslu teorie pravděpodobnosti jako veličinu, která 

nabývá hodnot v intervalu [0,1]. Pro naši pravděpodobnost, například ve stavebnictví, je 

používáno různých individuálních stupnic (v rozpětí 1 až 5). Sestavení záleží na 

konkrétním týmu nebo rizikovém manažerovi firmy. V oblasti řízení rizik se běžně 

zavádějí tyto stupnice. V dalším výkladu tak budeme používat název pravděpodobnost, 

ovšem vnímat ji budeme jako pravděpodobnou možnost. [3, 7]  

V normě ČSN ISO 31000, v části 2 Termíny a definice, jsou jako ekvivalent vžitého 

pojmu pravděpodobnost uváděny pojmy možnost výskytu nebo zmíněná pravděpodobná 

možnost (výskytu). 
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3.4 KLASIFIKACE RIZIK  

Dle mého názoru je dobré, rozdělit si rizika do jednotlivých individuálních skupin podle 

různých hledisek. Díky tomu budeme schopni rozpoznat, identifikovat a účinně řídit daná 

rizika.  

V obecné rovině se riziko dělí na: 

- Podnikatelské riziko (spekulativní) – představuje hrozbu pro stavební činnost, 

která bude horší, negativní (nižší zisk až ztráta, nedodržení smluvních termínů 

atd.) 

- Čisté riziko – charakterizováno pouze jako ztráta majetku nebo škoda na majetku 

podniku vyvolaná přírodními jevy (požáry, povodně, zemětřesení), provozní 

technologie (havárie), jednání lidí (krádeže, stávky) [6]  

Další dělení z hlediska ovlivnitelnosti daného rizika: 

- Ovlivnitelná – dá se s rizikem pracovat, eliminovat 

- Neovlivnitelná [6]  

Z jiného pohledu lze rizika rozdělit na: 

- Systematická - vychází z celkového vývoje národní ekonomiky a jednotlivých 

makroekonomických veličin (inflace, HDP, nezaměstnanost, daňový systém, …) 

spadá pod neovlivnitelné riziko, je mimo kontrolu účastníků 

- Nesystematická (jedinečná, specifická) – týká se jednotlivých podniků a jejich 

podnikatelských aktivit (odchod klíčových pracovníků, silná konkurence na trhnu, 

havárie zařízení) [6]  
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3.4.1 Obecná klasifikace rizika podle věcné náplně [6]   

Při organizaci stavební zakázky je praktické rizika rozdělit do skupin podle toho, kam při 

činnosti výstavby náleží nebo z jaké oblasti pramení. Toto rozdělení najdeme v tabulce 1 

níže. 

Tabulka 1: Obecná klasifikace rizika podle věcné náplně [6] 

Obecná klasifikace rizik podle věcné náplně 

Riziko realizace projektu Nedodržení nákladů stavby, lhůty výstavby, termínu 

zahájení výstavby 

Projektové riziko Nesplnění očekávaní na projektovou dokumentaci 

(špatná komunikace investora a projektanta, výběr 

nevhodného projektanta) 

Výrobní riziko Riziko provozní: havárie, stávka, úraz 

Riziko dodavatelské: nedostatek materiálu, surovin, 

energií, pracovních sil 

Technicko–technologické riziko Zavádění nových výrobků a technologií 

Tržní riziko Odbyt a ceny výrobků nebo služeb na domácích i 

zahraničních trzích 

Finanční riziko Používání různých druhů finančního kapitálu, změny 

úrokových sazeb, měnové změny 

Legislativní riziko Změny daňových zákonů, změny investiční politiky, 

dotační politiky nebo změny v ochraně domácího 

trhu 

Politické riziko Nestabilita regionu vlivem stávek, národních 

nepokojů, válek nebo teroristických útoků 

Enviromentální riziko Navýšení nákladů na odstranění škod životního 

prostředí, zpřísnění opatření na ochranu životního 

prostředí 

Informační riziko Špatný informační systém a data vztahující se k 

projektu 

Zásahy vyšší moci Havárie výrobních zařízení, nebezpečí živelných 

pohrom, teroristické útoky 

 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 
18 

3.5 RIZIKA VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTŮ – ZDROJE 

Nejvíce rizik pochází ve fázi přípravy, projekci, financování a v celkovém provádění 

stavebního díla. Zdroj rizika stavební zakázky vidíme na osobách, které přicházejí do 

kontaktu s výstavbovým projektem. Myslím tím osoby uvnitř organizace, ale i vně. Za 

zdroj rizika považujeme: 

- proces (příprava, projektování, realizace, plánování, rozhodovací procesy, atd.) 

- objekt (stavební prvek, budova, konstrukce, stroj, komunikace, atd.) 

- přírodní zdroje (klimatické podmínky, přírodní katastrofy, geotechnické 

podmínky, atd.) 

První dva uvedené zdroje – proces a objekt jsou výsledkem lidské činnosti a rizika z 

těchto zdrojů jsou tedy většinou považována za ovlivnitelná. Bohužel poslední přírodní 

zdroje se řadí za rizika neovlivnitelná. [3, 7] 

Mezi původce nebezpečí při posuzování rizik můžeme zařadit zdroje: 

Antropogenní  

- zdrojem nebezpečí je především člověk v různých podobách:  

• stavebník; investor; developer  

• dodavatel  

• projektant  

• subdodavatelé  

• stavební dozor  

• výrobci materiálů a technologií  

• uživatelé stavby 

• banky a pojišťovny 

• doprava a infrastruktura 

• přilehlé objekty  

• a jiné [3, 7] 

Přírodní  

- zdrojem nebezpečí je obecně příroda, klimatické zdroje a geofyzikální zdroje  

• základová půda  

• spodní voda 

• zemětřesení  
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• povětrnostní podmínky 

• prostředí  

• vodní toky a plochy  

• a jiné [3, 7] 

Tyto výše uvedené zdroje nejsou vždy kompletní, ale i tak je potřeba zvažovat a 

kalkulovat pro daný projekt či stavební zakázku. [3, 7] 

3.6 VLASTNÍK A NOSITEL RIZIKA 

Kdokoli, kdo vstupuje do procesu výstavby se může stát jak nositelem, tak vlastníkem 

rizika. Nositel, také příjemce rizika je osoba nesoucí újmu nebo majetkovou škodu. 

Vlastníkem rizika můžeme označit osobu, která odpovídá za riziko. Je důležité posuzovat 

a vnímat rizika v mnoha kontextech z různých úhlů pohledu. Dalším pohledem je 

přihlédnutí k subjektům vstupujících do procesu řízení rizik. [2, 3] 

Subjekty rozdělujeme na hlavní a vedlejší účastníky vstupujících do procesu výstavby: 

- Hlavní účastníci – přímo se podílí na realizaci stavebního díla: 

• stavebník, investor, developer 

• projektant, architekt 

• hlavní dodavatel, generální dodavatel 

• subdodavatelé 

• dodaatelé stavebních materiálů a hmot 

• stavební inženýr, projektový manažer [2, 3] 

- Vedlejší účastníci – všichni, kterých se výstavba bezprostředně dotýká: 

• stavební úřady, ministerstva 

• sousedé 

• banky a pojišťovny 

• soudci, rozhodci, znalci 

• daňoví poplatníci 

• majitelé a správci inženýrských sítí [2, 3]   
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4  ŘÍZENÍ RIZIK Z POHLEDU MANAGEMENTU  

Do rozhodnutí managementu rizik firemní strategie patří aktivní řízení, a hlavně 

předurčovat své kroky k úspěchu. Důležitá je především myšlenka rozhodnutí 

kompetentních osob ve stavebním podniku. Management rizik můžeme označit jako 

proaktivní přístup k dané problematice. 

Každá výstavba s sebou přináší specifická rizika. Záleží i na místě, kde vznikají. Odlišná 

rizika najdeme například při výstavbě mostní konstrukce rozsáhlého charakteru a jiná při 

výstavbě mostu přes malý potůček.  

Plánem řízení rizik je, aby účastník výstavbového projektu nebyl překvapen nepříjemnou, 

náhlou situací, ale aby byla situace očekávaná a předvídatelná v dostatečném předstihu. 

[3, 7]   

Na základě tří základních otázek, pro které budeme řešit rizika výstavbové zakázky, 

najdeme řešení našeho problému: 

- Jaká nebezpečí a jaké scénáře nebezpečí mohou zakázku ohrožovat? 

- Jaká je pravděpodobnost, že se nežádoucí událost realizuje? 

- Jaké škody mohou realizací nebezpečí vzniknout?  

K těmto základním otázkám se určí i signály, které nám dokážou napovědět, že k danému 

riziku dochází. Poté přijde na řadu postup určený k úspěšnému vypořádání se započatým 

rizikem. Díky tomuto postupu budeme řádně připraveni a schopni snížit dokonce i 

eliminovat případné negativní následky. Je nutné určit výše zmiňovanou 

pravděpodobnost, tím analyzujeme rizika. Po zdlouhavé identifikaci a provedené analýze 

je přijato opatření na ošetření rizik až k úplnému vyloučení rizik. [1, 3, 7, 9]  
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Po dobu celého projektu mají být rizika monitorována a řízena iteračním procesem 

posouzení rizika. Celý tento cyklický proces je výstižně popsán následujícím procesním 

diagramem uvedeným dle ČSN ISO 31000:   

 

 

Obrázek 1: Interační proces řízení rizik [13] 

 

4.1 KOMUNIKACE A KONZULTACE  

V průběhu celého procesu je nutné komunikovat a rozebírat rizika se všemi 

zainteresovanými stranami. Jejich úsudky a názory jsou založeny na vnímání rizika 

z jejich pohledu. Každý z nich má odlišné potřeby, zájmy a jiný přístup k riziku. 

Komunikace a konzultace má usnadnit pravdivé, věcné, přesné, srozumitelné a včasné 

výměny informací a předejít tak různým chybám a nedorozuměním.  

Chyby v komunikaci a s tím spojená rizika jsou jedním z velmi častých jevů ve 

stavebnictví. Neúplné, chybné nebo pozdě předávané informace jsou základními 

chybami, které vedou k fatálním následkům ve všech důležitých rovinách, které sleduje 

řízení rizik stavební zakázky. [9]   



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 
22 

4.2 STANOVENÍ KONTEXTU 

Díky tomuto kroku firma stanoví své cíle a určuje vnější a vnitřní parametry. Také se 

stanovuje rozsah a kritéria pro pokračování procesu. 

Když si uspořádáme všechny tyto parametry, určíme postup pro splnění cílů, obsadíme 

potřebné funkce osobami s dostatečnou praxí, můžeme pak přistoupit k samotnému 

posuzování rizik. [9]  

V této části procesu managementu řízení rizik mají být specifikovány požadované zdroje, 

odpovědnosti a pravomoci a záznamy, které se mají udržovat:  

- definovat cíle a záměry činností managementu rizik 

- určit odpovědnost za proces a za dílčí části procesů managementu rizik 

- určit rozsah činností managementu rizik 

- určit činnost, proces, funkci, projekt, produkt, službu nebo aktivum v daném 

časovém období a v daném místě 

- určit vztahy mezi určitým projektem, procesem nebo činností a ostatními projekty 

procesy a činnostmi 

- určit metodiky posuzování rizik 

- určit způsoby hodnocení výkonnosti a efektivnosti v rámci managementu rizik 

- specifikovat jaká rozhodnutí mají být učiněna [9] 

Dále je nezbytné určit na začátku procesu kritéria pro vyhodnocení a ocenění 

významnosti rizik. Uvažujeme: 

- povahu a typy příčin a následků a jak je lze měřit 

- jak bude určena možnost výskytu události (pravděpodobnost) 

- jak budou určeny následky (dopad) časový rámec pravděpodobnosti a dopadu 

- jak stanovit úroveň rizik 

- kombinování nebo znásobení rizik 

- názory zainteresovaných stran [9] 

4.3 IDENTIFIKACE RIZIK  

V kroku identifikace rizik nejprve identifikujeme nebezpečí, která stavební zakázce hrozí. 

Nebezpečí se může i nemusí uskutečnit. Je možno položit si otázku: „Jaké nebezpečí 

hrozí mému projektu či zakázce a jaké jsou možné scénáře nebezpečí?“ Každé 

identifikované nebezpečí může mít několik možných scénářů, které mohou reálně nastat. 

Ptáme se tedy, co vše se může v daném případě stát, a jak se to může projevit. Riziko je 

v této fázi definováno jako součin pravděpodobnosti (možnosti výskytu) realizace 
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nežádoucího scénáře nebezpečí a hodnoty předpokládaného negativního dopadu 

(následku), viz vzorec níže.  

R = P x D   

R … vypočtená hodnota konkrétního případu rizika  

P … hodnota pravděpodobnosti jestliže riziko nastane  

D … hodnota předpokládaného dopadu  

Na rozdíl od nebezpečí a scénáře nebezpečí, které můžeme slovně popsat, je riziko 

vyjádřeno určitou numerickou hodnotou, případně je přesně určeno předem dohodnutou 

popisnou veličinou. [1, 3, 16]  

Identifikace rizik má několik kroků, které přibližuje následující obrázek.  

 

 

Obrázek 2: Postup identifikace rizik [4, 6] 

 

Nutný podklad pro identifikaci rizik je úplná projektová dokumentace včetně průzkumů a 

posudků, zadávací dokumentace a informace o účastnících výstavby. Po důkladném 

nastudování těchto podkladů přichází na řadu vytvoření seznamu všech možných 

předvídatelných nežádoucích událostí. 

Při podvědomí možných nežádoucích událostí se mohou v raných fázích přípravy stavby 

daná rizika ošetřit. Lze je snížit nebo celkově vyloučit ještě před zahájením výstavby. 

Nečekané a nežádoucí jevy vždy způsobují ty největší škody, které nebyly očekávány, a 

tudíž na ně nebyli všichni účastníci nijak připraveni. [4] 
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Výsledkem a cílem identifikace rizik je seznam nebezpečí a možných scénářů realizací 

pro jednotlivá nebezpečí. Existuje řada metod a postupů pro identifikaci rizik: [3]  

• Brainstorming 

• SWOT analýza  

• Delfská metoda 

• názor odborníka 

• strukturované pohovory 

• dotazníky 

• historická data 

• předchozí zkušenosti 

• vyhodnocení jiných vlastních projektů [14]  

4.3.1 SWOT 

Jedná se o nejznámější metodu analýzy rizik ale i jiných analýz. V této metodě 

analyzujeme vnější a vnitřní faktory prostředí firmy. Používá se obvykle ve dvou 

případech, přesněji pokud přemýšlíme nad realizací nového projektu (analýza přesně 

popisuje vše, co na daný projekt působí v průběhu realizace až po ukončení) nebo pokud 

se daný projekt dostane do úpadku, ale pořád je šance projekt zachránit. V tom případě se 

soustředíme na vnitřní faktory podniku, které jsme schopni ovlivnit. [17] 

Matice SWOT analýzy je rozdělena na části, které popisuje následující obrázek. 

 

 

Obrázek 3: SWOT analýza [18] 
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Analýzu můžeme řešit i rozšířenějším způsobem, kdy dochází ke kombinaci silných a 

slabých stránek podniku spolu s příležitostmi a hrozbami. Díky této kombinaci 

dosáhneme čtyř různých možností, jak se zjištěnými informacemi pracovat. 

Tabulka 2: Strategie přístupů SWOT [18] 

 Silné stránky 

. . . 

Slabé stránky 

. . . 

 

Příležitosti 

. . . 

 

Strategie SO 

. . . 

Strategie WO 

. . . 

Hrozby 

. . . 

 

Strategie SW 

. . . 

 

Strategie WT 

. . . 

 

Individuální strategie chápeme jako: 

• SO = použití silných stránek 

• SW = Využití silných stránek k odvrácení hrozeb 

• WO = Odstranění slabých stránek tím, že se chopíme příležitosti 

• WT = Minimalizace nákladu, snížení slabých stránek - odvrácení hrozeb  

   

SWOT analýza by se měla zpracovávat v delším rozsahu. Analýzu provádíme ve 

skupinách z řad zaměstnanců společným sezením a hledáním problémů nebo formou 

dotazníku individuálně pro každého zaměstnance. Je dobré si ujasnit, co potřebujeme 

analyzovat a z jakého důvodu. Poslední zásadou by byla řádně vedená dokumentace 

týkající se analýzy. [17] 

4.4 ANALÝZA RIZIK  

Analýzu rizik můžeme zařadit do komplexního procesu řízení rizik jako fázi kvantifikace 

rizik. Vychází ze seznamu identifikovaných rizik. Cílem analýzy rizika je doložený 

odhad či přímý výpočet pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a výše 

předpokládaného nepříznivého dopadu. V praxi se nejčastěji setkáme s metodami 

expertních odhadů.  

Ne vždy však budeme mít k dispozici statistické údaje abychom mohli stanovit 

pravděpodobnost výskytu nežádoucích událostí matematicky – kvantitativní analýzou. 
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Obvykle v každém případě použijeme některou z možných metod nepřímé kvalitativní 

analýzy rizik. [4, 6]  

4.4.1 Kvalitativní analýza rizik  

Je metoda, při které použijeme pro stanovení pravděpodobnosti a velikosti dopadu různé 

popisné škály, slovní hodnoty (vysoká pravděpodobnost, střední pravděpodobnost, nízká 

pravděpodobnost, resp. velký dopad, střední dopad, malý dopad) nebo jakoukoli vhodnou 

bodovací stupnici. [1, 6]  

Nevýhodou této analýzy je nebezpečí subjektivního posuzování problému. Je možné se 

přesvědčit o tom, že bychom snad někdy mohli mít pravdivé údaje o nějakém 

nežádoucím jevu a mohli jej tak určit objektivně a poměrně přesně pomocí některé z 

metod kvantitativní analýzy. [1, 6]   

4.4.2 Kvantitativní analýza rizik  

Tuto analýzu určuje pravděpodobnost a velikost negativního dopadu přímo číselnou 

hodnotou. Kvantitativní přístup znamená použít některé z matematicko-statistických 

metod. K provedení analýzy projektu nám postačí sestavit matematický model. Tím 

myslíme matematicko-logický popis soustavy posuzovaných rizik. Abychom tento model 

sestavili, potřebujeme splnit důležité podmínky: [1, 6] 

- sestavit matematicko-logický model rizik 

- mít k dispozici potřebné numerické údaje o zkoumaných rizicích 

- mít k dispozici speciální software, který nám umožní model vložit a provádět 

simulaci 

- ověřit si, zda model věrně napodobuje skutečné chování rizik v projektu 

- takový program dovést ovládat  

- správně interpretovat výsledky [1] 

Dle mého názoru se sestavení takových modelů používá ve stavebnictví jen zřídka. Je to 

postup náročný na čas, speciální vybavení, sestavení týmu odborníků na danou 

problematiku. Také nesmíme zapomenout na vysoké náklady s tím spojené.  

4.4.3 Metody analýzy rizik  

Metoda RIPRAN 

Autorem metody RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je doc. Ing. Branislav Lacko, Csc., 

která je určena především pro analýzu projektových rizik. Původně byla určena pro 

analýzu rizik automatizačních projektů vzhledem k výzkumného záměru na VUT v Brně. 

Postupy této metody později ukázaly, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat 

pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů. [16] 
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Metoda RIPRAN umožňuje použití výše zmiňovaného kvalitativního i kvantitativního 

způsobu analýzy rizik. Kvalitativní způsob je aplikován za pomoci předem sestavených 

tabulek s daným slovním hodnocením. Kvantitativní způsob je možný v případě, že má 

analytický tým k dispozici dostatek statistických údajů o projektu pro kvantifikaci rizik. 

Pro lepší výsledky po aplikování této metody je vhodné analýzu provádět v týmu nebo ve 

skupině. [1]  

Postup metody určují čtyři základní kroky: 

a) identifikace nebezpečí projektu 

- tým pro identifikaci rizik sestavuje seznam nebezpečí a možných scénářů nebezpečí 

b) kvantifikace rizik projektu 

-  provádí se kvantifikace rizik, tabulka z prvního kroku se rozšíří o pravděpodobnost 

výskytu scénáře nebezpečí, hodnotou negativního dopadu a o výslednou hodnotu rizika 

c) reakce na rizika projektu  

- sestaví se opatření, která mají snížit hodnotu rizika na přijatelnou úroveň 

d) celkové posouzení rizik projektu 

- nakonec se rizika posoudí a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový [1] 

Tabulka 3: Druhý krok metody RIPRAN [1] 

Poř. č. Hrozba Scénář nebezpečí Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

rizika 

1. Škoda na 

majetku 

druhé 

osoby 

Navýšení 

plánovaných 

nákladů 

15 % Uhrazení 

škody 

viníkem 

40 tis. Kč 

2. . . . . . . . . . . . . . . . 

Skórovací metoda  

Metoda se skládá ze tří fází:  

a) identifikace rizik  

b) ohodnocení rizik (bodovou stupnicí) – každý člen týmu ohodnotí odhadovanou 

hodnotou rizika nezávisle na ostatních 

- výsledek se stanoví jako aritmetický průměr odhadů jednotlivých členů 

- ocenění rizika je provedeno součinem pravděpodobnosti a dopadu a jeho hodnota je 

tedy v rozmezí 1–100 

c) návrhy na opatření ke snížení rizik [1] 
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Tabulka 4: Ocenění rizika skórovací metodou [1] 

Kvantifikace rizik 

šestičlenného 

týmu 

1 2 3 4 5 6 

Průměrné 

hodnoty 

Pravděpodobnost 

výskytu (1-10) 
3 2 5 2 3 5 3 

Dopad (1-10) 2 4 4 6 8 7 5 

Ocenění rizika = pravděpodobnost x dopad 15 

 

Matice rizik  

Můžeme ji také nazvat výslednou tabulkou. V řádcích se uvádí pravděpodobnost 

realizace scénáře nebezpečí a ve sloupcích se zaznamenává předpokládaná výše škody. 

Stupnice pro obě hodnocení, jak pro pravděpodobnost, tak i pro dopad, je o stejném počtu 

stupňů, například 5-ti stupňová. Níže je uvedena tabulka 5 a tabulka 6 jako příklady 

hodnotících tabulek pravděpodobnosti a dopadu rizika. [2, 6] 

Tabulka 5: Stupnice intenzity negativního dopadu [6] 

STUPEŇ DOPAD POZNÁMKA 

1 Velmi malý dopad 
-zanedbatelný dopad, náklady na odstranění důsledků 

nepřevýší 0,5 % celkových nákladů 

2 Malý dopad - malý důsledek v hodnotě do 1 % celkových nákladů. 

3 Střední dopad 
- znatelný dopad na efektivitu zakázky, 2 – 5 % z celkové 

hodnoty zakázky 

4 Velký dopad 

- důsledky jsou velmi vážné- 

- zakázka je prodělečná 

- 6 – 10 % z celkového objemu nákladů zakázky 

5 
Velmi velký 

dopad 

- dopad více jak 10 % z celkového objemu zakázky - 

zakázka je dotována ze zdrojů dodavatele 
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Tabulka 6: Stupnice pravděpodobnosti výskytu události [16] 

 STUPEŇ PRAVDĚPODOBNOST MOŽNÉHO VÝSKYTU 

 5 Velmi vysoká pravděpodobnost nad 0,8 

4 Vysoká pravděpodobnost nad 0,6 do 0,8 včetně 

3 Střední pravděpodobnost nad 0,4 do 0,6 včetně 

2 Nízká pravděpodobnost nad 0,2 do 0,4 včetně 

1 Velmi nízká pravděpodobnost do 0,02 včetně 

 

4.5 HODNOCENÍ RIZIK  

Dalším krokem je podrobné přezkoumání hodnocení rizik. Tímto krokem zjistíme, která 

rizika mají pro daný projekt nejzávažnější potenciální dopad a negativní následek. 

Hodnocením rizik určíme taková rizika, jež nelze akceptovat a je nutné pro ně najít 

vhodná ošetření. Do hodnocení rizika se zahrnuje srovnání úrovně přijatelnosti z tabulek 

níže (viz tabulky 7 a 8). [9]  
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Tabulka 7: Příklad matice rizik [6] 

Pravděpodobnost 

výskytu 
Velmi vysoká 

5 

Vysoká 

4 

Střední 

3 

Nízká 

2 

Velmi nízká 

1 
Dopad na projekt 

Velmi velký         5 25 20 15 10 5 

Velký                    4 20 16 12 8 4 

Střední                3 15 12 9 6 3 

Malý                     2 10 8 6 4 2 

Velmi malý          1 5 4 3 2 1 

 

Tabulka 8: Příklad tabulky významnosti rizika [16] 

Významnost rizika 

Vypočtená hodnota Slovní popis 

1 - 5 Zanedbatelné riziko - akceptovatelné 

6 – 12 Vážné riziko – návrh ošetření 

15 - 25 Zásadní riziko – návrh ošetření 

 

4.6 OŠETŘENÍ RIZIK  

Nejdůležitější je, uvědomit si, kdo bude za daná rizika zodpovídat, případně za ně ponese 

následky. Rozumíme tím, kdo bude příjemcem a zároveň vlastníkem rizika. Předpokládá 

se, že tato osoba dokáže riziko identifikovat, účinně řešit a ovládat. Pokud je riziko vně 

skupiny účastníků výstavby či projektu, nese riziko ten, kdo je schopen ho ovládat 

nejlépe. Umístění rizika čili určení osob a organizací, které jsou za rizika zodpovědná, 

musí být vždy jasně vyjádřeno a smluvně dohodnuto. [3] 

Na příčinu vzniku rizika jsou zaměřena preventivní opatření, ty se pak uplatní tím 

způsobem, že k daným rizikům dojde. Můžeme sem zařadit: 

• Eliminace  

• Alternativní plán  

• Transfer rizika  

• Oslabení   
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• Akceptace [6] 

K ošetření rizik patří i následná nápravná opatření, ty jsou orientována na následek 

uplatnění rizika: 

• Tvorba rezerv a náhrad na vzniklá rizika 

• Pojištění čistého rizika 

• Zajištění nepojistitelných rizik  

• Havarijní plán [6] 

4.7 MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ  

Monitorování rizik má být nepřetržité po celou dobu života projektu či zakázky. 

Monitorování může být prováděno v klíčových milnících projektu, nebo pokud se 

významně změnilo vnitřní či vnější prostředí projektu. Může nastat, že se budou 

objevovat rizika nová, některá již dříve identifikovaná už proces neohrožují a mohou být 

opomenuta a jiná se během výstavby modifikují, posilují nebo oslabují. [14] 
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5  ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

5.1  FIRMA TUFÍR, SPOL. S. R. O. – CHARAKTERISTIKA 

Společnost TUFÍR, spol. s. r. o. byla založena v roce 2001 Ing. Lubomírem Šlosarem, 

který je jednatelem této firmy a současně i vlastníkem. Hlavním cílem firmy je 

poskytnout komplexní služby ve stavebnictví. Společnost se zabývá jak projekční 

činností, tak v hlavní míře prováděním staveb pozemních, vodohospodářských a 

dopravních. Největší zastoupení provádění těchto staveb můžeme najít v Uherském 

Hradišti, Zlínském i částečně v Jihomoravském kraji.  

Pravidelně společnost prochází procesem certifikace a recertifikace jakosti ČSN EN ISO. 

Proto také klade důraz na kvalitu práce a ochranu životního prostředí, díky tomu výrazně 

narůstá objem výroby. 

Celý tým pracovníků je veden k neustálému zvyšování kvalifikace a vstřebávání 

nejnovějších technologií a postupů. Firma je schopna zajistit všem svým zákazníkům tzv. 

„na klíč“ práci od projektu, rozpočtu, přes inženýring a vlastní výstavbu až po kolaudaci 

stavby.  

Od roku 2002 společnost sídlí v provozním areálu Na Drahách 881 v Kunovicích u 

Uherského Hradiště.  V průměru firma zaměstnává kolem 30 zaměstnanců (sezónně i 60). 

Společnost jim poskytuje velmi dobré sociální a technické zabezpečení pracovních 

podmínek. Z profesí je zde zastoupen např. zedník, mistr, stavbyvedoucí, pomocný 

dělník. Zaměstnanci jsou seznámeni a proškoleni s BOZP. Nejčastěji školení provádí 

společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s. r. o.  

Rodinné domy jsou významným programem společnosti už od doby vzniku. Prioritou je 

především uspokojování požadavků soukromých investorů na výstavbu, dále 

rekonstrukce rodinných domů, buď formou dodávky domu tzv. na klíč nebo realizaci 

hrubé stavby, či případné dílčí stavební práce. Díky dlouholetým zkušenostem odborných 

pracovníků a individuálního přístupu k soukromému investorovi, lze předpokládat 

kvalitní, cenově optimální práci a krátkou dobu výstavby. 

Občanské stavby jsou pro firmu dlouholetá zkušenost, jak pro novostavby, tak i 

rekonstrukce staveb s občanským vybavením, např. mateřské školky, různá sportoviště, 

administrativní objekty pro soukromý i pro státní sektor či samosprávu, odstavné plochy 

a parkoviště. 

Průmyslové stavby ve firmě zastupují výrobní haly převážně pro soukromé investory 

včetně komunikací a zpevněných ploch. Technologicky se jedná o montované či zděné 

objekty, součástí jsou kompletní dodávky stavebních řemesel.  

Vodohospodářské stavby jsou nejvíce zastoupeny v počtu zakázek. Patří sem 

rekonstrukce čistíren odpadních vod, protipovodňová opatření, hydrotechnické stavby, 

vodohospodářská díla, úprava koryt vodních toků, odbahňování rybníků, inženýrské sítě, 

rekonstrukce vodovodů a kanalizace. 
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Výstavbou komunikací a zpevněných ploch se společnost zaměřuje na komplexní 

výstavbu a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch. V oblasti dopravních staveb se 

jedná o výstavbu a rekonstrukci silnic, parkovišť, chodníků, cyklostezek, polních a 

lesních cest, zemní práce a terénní úpravy. 

Zemní a výkopové práce firma provádí ve spojení s výstavbou rodinných domů, 

občanských staveb a průmyslových objektů. Hloubí základy, jámy pro septiky a jímky, 

výkopy inženýrských sítí a kolektorů – plynovody, kanalizace, elektřina, vodovody. 

Upravují rybníky, čistí říční koryta, skrývky a přesun ornice. Možná je i zimní údržba 

komunikací, úklid a odvoz sněhu pomocí mechanizace ale i ručně.  

Pro provádění všech zakázek forma disponuje kvalitní mechanizací, např. pásovými 

bagry, kolovými bagry i traktorbagry, kolové nakladače, buldozery, nákladní automobily, 

vibrační válce. 

Dopravu stavebního materiálu firma zajišťuje nákladními vozy, autojeřáby, auty 

s kontejnery, auty s hydraulickou rukou, autodomíchávačem, čerpadlem na beton atd. Je 

tedy schopna zajistit i přepravu jakéhokoliv druhu stavebního materiálu. 

Mimo stavební část firma disponuje i půjčovnou stavební i zahradní mechanizace. [20, 

21] 

5.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY  

Společnost Tufír, spol. s.r.o. je rozdělena dle následujícího organigramu na jednotlivé 

úseky: 

 

Obrázek 4: Organizace firmy [zdroj vlastní] 
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5.3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Tabulka 9: Údaje o společnosti [zdroj firmy] 

Obchodní firma: TUFÍR, spol. s. r. o. 

Sídlo: Kunovice, Na Drahách 881, PSČ 686 04 

Právní firma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Velkoobchod, Zprostředkování služeb, Pronájem a půjčovna 

věcí movitých, Projektová činnost ve výstavbě, Přípravné práce 

pro stavby, Inženýrský činnost v investiční výstavbě, Provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování, Specializovaný 

maloobchod, Maloobchod motorovými vozidly a jejich 

příslušenstvím, Hornická činnost a činnost prováděná 

hornickým způsobem 

Datum zápisu do 

obchodního 

rejstříku: 

31. 11. 2001 

Vklad 200 000,- Kč 

Splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Jednatel: Ing. Lubomír Šlosar 

  

5.4 SWOT 

Před zkoumáním samotných rizik na konkrétních stavebních zakázkách je možné provést 

analýzu podniku jako celku. Pro tento rozpor jsem zvolila analýzu SWOT 

V literatuře lze v této souvislosti najít doporučení k pečlivému a důkladnému 

formulování předmětu zájmu analýzy. Především k čemu by měla sloužit a časový 

horizont do kterého zapadá. Vyhneme se tak situaci, že nebudeme zahrnovat do analýzy 

skutečnosti, které mají malý relevantní vztah k řešené problematice [1]. 

Předmětem zájmu této analýzy je zmíněna firma Tufír, spol. s. r. o. Faktory SWOT 

analýzy je vhodné nalézt v rámci společného sezení a dotazování účastníků analýzy 

(zaměstnanců) nebo formou dotazníků, kdy faktory definuje každý respondent zvlášť.  

V mém případě jsem zvolila metodu společného dotazování a zároveň vlastní pozorování 

prostředí firmy. Zaměřila jsem se na současný stav a na základě sestaveného seznamu 

silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb budu moci vydat doporučení k 

zlepšení současného stavu. 



ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY  Miroslava Saňáková 

Bakalářská práce 

 

 
35 

Tabulka 10: SWOT analýza [zdroj vlastní] 

SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) 

- Praxe a zkušenosti v oboru 

- Dobrá pověst (jméno) podniku 

- Softwarové vybavení je kvalitní a 

odpovídá velikosti a potřebám 

firmy.  

- Vlastní strojní vybavení 

- Loajalita zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou ochotni 

pracovat přesčas i navíc.  

- Příjemné a funkční zázemí sídla 

firmy  

- Kvalitní dodavatel stavebních 

prací 

 

- Absence projektanta (projektové 

kanceláře) 

- Poloha v regionu 

- Váznoucí komunikace 

- Malá odezva na poptávky 

menšího rozsahu zakázky 

- Umístění sídla firmy 

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) HROZBY (THREATS) 

- Přijmutí nového zaměstnance - 

projektanta do projekční 

kanceláře 

- Zvýšení počtu veřejných zakázek 

- Zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců 

- Podpora osobního růstu 

zaměstnanců  

- Nové výrobní postupy 

- Nové prostředí firmy 

- Přínos nových zaměstnanců 

- Marketing  

- Neplatící nebo špatně platící 

zákazníci 

- Nespolehliví a nekvalitní partneři 

- Příliv konkurence s obdobnou 

nabídkou a s jasnou strukturou, 

systémem řízení a zkušenými 

pracovníky 

- Odchod klíčových zaměstnanců 

- Zvýšení daně z příjmu PO  

- Vývoj politické situace 

 

5.4.1 Hodnocení SWOT analýzy 

Mezi silné stránky jednoznačně zařadím praxi a zkušenosti v oboru, tzv. „dobré jméno“ 

podniku, schopnost hledat nové lukrativní zakázky, umění řešit nenadálé problémy a 

komplikace, které občas vznikají. Dále bych uvedla jejich nabízenou cenu za jednotlivé 

práce, flexibilitu pracovníků i kvalitní práci. Silnou stránkou jsou především obory např. 

zemních prací, vodohospodářských staveb, které tvoří největší podíl zisku. 

Slabých stránek se u této firmy podle mého názoru a zkoumání příliš nevyskytuje. 

Drobnou nevýhodou by snad mohla být poloha v regionu. Je sice situována v blízkosti 

krajského města, ale určitě by jí neuškodila pozice více směrem k hranici Zlínského a 

Jihomoravského kraje (větší města, více zakázek). Slabou stránkou by mohla být i malá 
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odezva na příležitostné poptávky menšího charakteru. V tomto ohledu firmu chápu. Je 

lepší přislíbit zakázku s větším podílem zisku než se zaobírat malými zakázkami, které 

firmě zaručí malý nebo skoro žádný zisk. Absence vysokoškolského vzdělání některých 

zaměstnanců je plně kompenzována jejich zkušenostmi a prací v oboru. 

Mezi příležitosti společnosti se řadí především obrovský potenciál, který má ve svém 

oboru. Určitě by se firma měla také pokusit zvýšit počet veřejných zakázek a produktivitu 

zaměstnanců. Doporučila bych rozšíření firmy o specialisty v oboru pozemních staveb, 

zejména o zkušené projektanty. Další možností je zakoupení nových výrobních prostor a 

technologií, rozšíření výroby a benefity s tím spojené. 

Za hrozbu pro tuto společnost bychom označili zejména časový horizont. V dnešní době 

se technika vyvíjí rychleji a rychleji, je třeba neustále sledovat vývoj a nové trendy, 

výrobní postupy. Hrozbou by tedy podle mě mohlo být zanedbání těchto trendů, 

nekvalitní práce, málo pracovních sil, případně i chybný výběr strategických partnerů. 

Pokud si však firma udrží alespoň svůj současný velmi dobrý standard, pak si myslím, že 

by neměly nastat žádné závažnější problémy. Jiné hrozby mohou být spojeny například 

s prudkým rozvojem okolních konkurentů v tomto oboru, který je potřeba neustále 

kontrolovat. 

5.5 ŘÍZENÍ RIZIK STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Pro svou bakalářskou práci jsem oslovila firmu Tufír, spol. s.r.o., především kvůli 

ochotné spolupráci a pomoci vedení, díky poskytnutí informací a potřebných podkladů ke 

zpracování mé závěrečné práce.  

Dalším důvodem bylo nalezení potřebných projektů, na něž mohu aplikovat jednotlivé 

metody projektového řízení a řízení rizik. Na daných projektech bych ukázala možná 

rizika této malé až střední stavební firmy. 

Stavební podnik Tufír, spol. s.r.o. prozatím nemá vypracovaný systém řízení rizik ani 

rizika neřídí. Firma při výběru zakázky přihlíží jen takovým způsobem, kdy všechna 

rizika identifikuje na základě zkušeností, pocitů a známých okolností, které se obvykle 

mohou vyskytnout. 

Další fáze procesu řízení chybí a ošetření rizik spadá pod běžné pojišťovací postupy, 

z tvorby rezerv v rozpočtech či sankcemi uvedené ve smlouvě o dílo v rámci druhé 

strany.  Z toho je patrné, že by firma měla v jakémkoli započetí stavební zakázky nastavit 

systém řízení rizik, ze kterého bude vycházet.  

5.5.1 Stanovení kontextu  

Na začátku procesu posuzování rizik je třeba stanovit kontext, tj. stanovit a uspořádat do 

souvislosti všechna potřebná hlediska, které mají za cíl určit směr a smysl analýzy a 

podílet se na zkoumání daných rizik. Tzn. dokázat si odpovědět na základní otázky 

analýzy rizik: „Co?“ „Kdy?“ „Jak“ „Proč?“  
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Důvody analýzy rizik: 

- Zkoumaný předmět (objekt, proces) 

- Cíl procesu, kterého firma musí dosáhnout 

- Fáze zakázky, při které analýza probíhá 

- Určení kritérií pro posuzování rizik 

Poslední bod „Určení kritérií pro posuzování rizik“ se zaměřuje na objekt či proces, jakou 

metodou budou rizika identifikována, jak bude určen jeho dopad, jak bude určena 

pravděpodobnost, jak stanovit úroveň či významnost rizika (přijatelné nebo 

akceptovatelné riziko), zda se budou zohledňovat i kombinace daných rizik. 

Níže je uvedená tabulka obsahující potřebná hlediska kontextu řízení pro náš případ dvou 

stavebních zakázek. 

Tabulka 11: Kontext procesu řízení rizik [zdroj vlastní] 

Zkoumaný předmět 

Rodinný dům Mařatice Dostavba výrobního areálu Kunovice 

Cíl procesu 

Registr rizik s návrhem opatření na ošetření nepřijatelných rizik 

Fáze zakázky 

Obě zakázky realizovány a předány 

Kritéria pro posuzování rizik 

Metoda Modifikovaný RIPRAN (kvalitativní 

metoda) 

Určení pravděpodobnosti možného výskytu Slovní popis, hodnotící stupnice 

Určení dopadu Slovní popis, hodnotící stupnice 

Stanovení významnosti rizika Slovní popis, hodnotící stupnice – matice 

rizik 

Úroveň pro přijatelné riziko Slovní popis, hodnotící stupnice – 

zanedbatelné riziko 

Zohlednění kombinace rizik Nebude zohledněno 

Nyní se podíváme na jednotlivá hlediska kontextu. Rizika budou řešena v případě dvou 

konkrétních zakázek na „Rodinný dům v Mařaticích“ a na „Dostavbu výrobního areálu 

v Kunovicích“. 

Pomocí procesu řízení rizik nahlédneme k jednotlivým základním etapám výstavby, a 

poté je budeme posuzovat ze tří základních pohledů – trojimperativ projektového řízení. 
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Ten se týká nákladů, času a kvality. Díky provedené SWOT analýze zohledníme potřebné 

vnější a vnitřní faktory stavebního podniku, které se nám promítnou do souvislosti se 

zkoumáním rizik. V mé bakalářské práci se to bude týkat především negativních faktorů 

– tj. hrozby a slabé stránky podniku. 

 

Obrázek 5: Trojimperativ projektového řízení [zdroj vlastní] 

5.5.2 Identifikace rizik – scénáře nebezpečí 

Pro identifikace rizik jsou důležité zejména předchozí zkušenosti podniku, technického 

odborníka (zaměstnance firmy), metody dotazování a další metody pro iniciaci projektů. 

Jako podklad pro tuto práci postačí historická data, rozpočet a harmonogram analyzované 

zakázky, tzn. smluvené termíny na základě milníků výstavby, a ostatní informace o 

zakázce, stavebníkovi, dodavatelích, ale také výstupy z provedené SWOT analýzy. 

Nezbytné je mít všechny informace o zakázkách kompletní, protože jakákoli chybná či 

chybějící informace může vést ke špatnému zhodnocení celého procesu. Všechna 

zahrnutá rizika procházejí cyklickým procesem neustálé kontroly, přezkoumávání a 

uspořádání vstupů a výstupů. Kdykoli může nastat situace, že se rizika v průběhu 

výstavby svým vývojem a charakterem mění až zanikají, a dokonce vznikají rizika nová. 

Základní fáze průběhu stavební zakázky, ke kterým se nebezpečí rizik a dané scénáře 

vztahují: 

• Výběrové řízení 

• Smlouva o dílo 
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• Realizace stavby 

• Záruční lhůta 

Na samotném začátku se pokusíme najít dvojici nebezpečí (hrozbu) a scénář nebezpečí. 

Můžeme také označit nebezpečí příčinou a scénář nebezpečí jeho následkem. Postupovat 

budeme tak, že identifikujeme nebezpečí a následně k němu hledáme odpovídající scénář. 

U každého nebezpečí nám pomůže dotazování v podobě: „Co se může přihodit 

nepříznivého, když …?“ Lze použít i opačnou cestu dotazování, kdy ke scénáři nebezpečí 

hledáme jeho příčinu. Ptáme se: „Co může být příčinou, že to a ono nastane?“ [16]
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Tabulka 12: Identifikace nebezpečí a scénářů nebezpečí [zdroj vlastní] 

RIZIKA Dostavba výrobního areálu Kunovice Rodinný dům Mařatice 

NEBEZPEČÍ (PŘÍČINA) SCÉNÁŘ NEBEZPEČÍ (NÁSLEDEK) 

Časové prodlevy ze strany subdodavatele Nedodržení smluvně stanovených termínů Omítkáři vyomítali jen část, poté nenastoupili 

z důvodu příslibu dalších zakázek 

Montáž oken, špatné zhotovení zdiva-

nejprve zateplit, pak provést omítku 

Nepříznivé povětrnostní podmínky Nedodržení smluvně stanovených termínů  zhotovení zdiva z vápenopískového 

materiálu v období extrémního tepla 

Požadavky na vícepráce ze strany stavebníka Nedodržení smluvně stanovených termínů Špatná volba jeřábu, nová trafostanice, místo 

zatravnění se provedly chodníky 

Vybourání základů bouracím kladivem 

do skály, rozšíření kanalizace, doplnění 

retenční nádrže 

Chyba ve smluvním rozpočtu zakázky Navýšení plánovaných nákladů Neshodné výměry, chyby v množství - násyp 

pod komunikacemi, celkové zmatky v 

rozpočtu 

Nezapočítání hydroizolační pásky 

Nedostatky v projektové dokumentaci Navýšení plánovaných nákladů 24 opravných výkresů, zrušení vstupu do 

kolektorů, upravení základové patky pro 

kolárnu, změna ocelového schodiště kvůli 

prostoru pro skladníka 

Rozměry oken neseděly na daný projekt 

Nekvalitní práce subdodavatele Nedostatečná kvalita díla nebo jeho části Chybně provedená podlaha  

Nedodržení BOPZ Způsobení zranění nebo smrti vlastního 

pracovníka nebo pracovníka subdodavatele   

Obě stavby měly svého bezpečnostního technika BOZP, tudíž celá výstavba byla pod 

kontrolou a k žádnému porušení nedošlo. 

 

DALŠÍ MOŽNÁ RIZIKA 

Porucha výrobního zařízení-stavební 

mechanizace 

Nedodržení smluvně stanovených termínů  

Nekvalitní práce vlastních pracovníků Nedostatečná kvalita díla nebo jeho část  

Porušení technologických postupů a předpisů Nedostatečná kvalita díla nebo jeho část  

Velmi vydatné srážky živelné pohromy - záplavy, povodně  
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5.5.3 Analýza rizik – metoda RIPRAN 

K podpoření systematického provádění analýzy rizik je použita metoda RIPRAN. Pro určení 

pravděpodobnosti možného výskytu nebezpečí, scénář nebezpečí i pro souhrnnou 

pravděpodobnost nám ukáže níže uvedená hodnotící tabulka. 

Tabulka 13: Tabulka pro určení pravděpodobnosti možného výskytu [zdroj vlastní] 

 Stupeň Pravděpodobnost možného výskytu 

 5 Velmi vysoká pravděpodobnost nad 0,8 

4 Vysoká pravděpodobnost nad 0,6 do 0,8 včetně 

3 Střední pravděpodobnost nad 0,4 do 0,6 včetně 

2 Nízká pravděpodobnost nad 0,2 do 0,4 včetně 

1 Velmi nízká pravděpodobnost do 0,02 včetně 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme usoudit, že směrem vzhůru (směr šipky) pravděpodobnost 

možného výskytu rizika narůstá. Číselné stupně v rozmezí 1-5 jsou přiděleny k odpovídajícím 

pravděpodobnostem. 

Postup přiřazení je takový, že na začátku pravděpodobnost hodnotíme hledisko nebezpečí 

(příčiny). V dalším kroku spadá rozdělení pravděpodobnosti na scénář nebezpečí (následek). 

Poté následuje výpočet celkově souhrnné pravděpodobnosti pro každé identifikované riziko. 

K tomu nám postačí součin pravděpodobnosti nebezpečí s pravděpodobností jeho scénáře. Na 

závěr přiřadíme ke každé souhrnné pravděpodobnosti jeho příslušný číselný stupeň.  

Podobně budeme postupovat při stanovení rizika výše dopadu realizace příslušné události. 

S tabulkou se kterou jsme doposud pracovali, použijeme i nyní. Slovní hodnocení je doplněno 

navíc o procenta finanční újmy podniku z částky celkových nákladů zakázky. Daná procenta 

vychází z poznatků celkového reálného zisku podniku, který činil u Dostavby 5 % naopak u 

Rodinného domu se hodnota pohybovala zápornými procenty. Tabulka XXX dopadu rizika je 

znázorněna níže. 

V závěru této metody se dostáváme k výpočtu celkové hodnoty rizika. Ten stanovíme jako 

součin souhrnné pravděpodobnosti a dopadu pro každé identifikované riziko. Výsledky poté 

budou sloužit ke třídění rizik dle jejich významnosti. 
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Tabulka 14: Tabulka pro určení dopadu rizika [2] 

Stupnice pro určení dopadů rizika 

Stupeň Dopad TROJIMPERATIV  

Náklady Harmonogram Kvalita Náklady zhotovitele 

1 Velmi malý dopad Navýšení nákladů pokryjí 

rezervy v rozpočtu; nevýznamné 

zvýšení celkových nákladů do 

0,5 %; 

Nevýznamný skluz na úrovni 

jednotlivých prací; nenaruší 

návazností prací; skluz pokryje 

časová rezerva; lze opominout 

Neznatelné snížení kvality, lze 

odstranit v nákladech do 0,5 % z 

celkových nákladů 

0,5 % z nákladů 

zhotovitele 

2 Malý dopad Zvýšení celkových nákladů v 

rozmezí 0,6 – 1 %; 

Skluz na úrovni jednotlivých prací, 

skluz neohrozí v návaznosti 

technologických etap 

Dílčí závady; celková kvalita 

díla není ohrožena; odstranění 

závad vyžaduje dodatečné dílčí 

náklady ve výši mezi 0,6 – 1 % 

celkových nákladů stavby 

1 % z nákladů 

zhotovitele 

3 Střední dopad Zvýšení celkových nákladů v 

rozmezí 1,1 – 5 %; 

Skluz na úrovni technologických 

etap, možné ohrožení termínu 

dokončení stavby bez okamžitých 

opatření 

Snížení kvality vyžaduje jednání 

se zákazníkem a slevu na 

zakázce nebo odstranění závad 

vyžaduje náklady v rozmezí 1,1 

– 5 % 

5 % z nákladů 

zhotovitele 

4 Velký dopad Zvýšení celkových nákladů v 

rozmezí 5,1 – 10 %; 

Skluz projektu; ohrožení termínu 

dokončení stavby bez okamžitých 

opatření 

Dílo vykazuje velmi závažné 

vady, které lze odstranit; 

odstranění závad vyžaduje 

náklady v rozmezí 5,1 – 10 % 

10 % z nákladů 

zhotovitele 

5 Velmi velký dopad Zvýšení celkových nákladů o 

více jak 10 %; 

Neodvratný skluz projektu; jisté 

nedodržení termínu dokončení; 

hrozí penále 

Dílo vykazuje vady, které nelze 

odstranit; vady nedovolují dílo 

nebo produkt užívat; vady jsou 

nezvratné; 

Více než 10 % z nákladů 

zhotovitele 
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5.5.4 Hodnocení rizik 

Při hodnocení rizik je důležité určit, která rizika budou akceptovatelná a která naopak ne. 

K těm příznivým přiřadíme úroveň pro akceptovatelné riziko, v opačném případě budeme 

hledat potřebná ošetření. Úroveň určí, do jaké kategorie významnosti na základě hodnoty 

stupně se určité riziko dostává. Kategorie významnosti rizik jsou pro náš případ vymezeny dle 

tabulky 15  pro přiřazení hodnoty rizika a tabulky významnosti rizika 16. 

Tabulka 15: Matice hodnocení rizik 

Pravděpodobnost Velmi vysoká Vysoká Střední Nízká Velmi nízká 

Dopad na projekt 5 4 3 2 1 

Velmi velký         5 25 20 15 10 5 

Velký                    4 20 16 12 8 4 

Střední                3 15 12 9 6 3 

Malý                     2 10 8 6 4 2 

Velmi malý          1 5 4 3 2 1 

Tabulka 16: Významnost rizika 

Významnost rizika 

Vypočtená hodnota Slovní popis 

1 - 5 Zanedbatelné riziko - akceptovatelné 

6 – 12 Vážné riziko – návrh ošetření 

15 - 25 Zásadní riziko – návrh ošetření 

 

Jak je patrné z tabulky 16 výše, rizika jsou zde klasifikována číselně na škále od 1-25. 

Do intervalu 1-5 spadají zanedbatelná rizika, která můžeme pro náš případ považovat za 

akceptovatelná. Avšak pro rizika s významností 6 a vyšší je nutno navrhnout různá ošetření a 

opatření proti vzniku nebezpečí. 

Níže je zobrazena kompletní seznam, tabulka shrnující výsledky všech předchozích fází 

identifikace, analýzy a hodnocení rizik.  
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Tabulka 17: Seznam identifikovaných, analyzovaných a hodnocených rizik [zdroj vlastní] 

RIZIKA Dostavba výrobního 

areálu Kunovice 

Rodinný dům Mařatice VYHODNOCENÍ 

NEBEZPEČÍ 

(PŘÍČINA) 

Pravděpod. 

nebezpečí 

SCÉNÁŘ 

NEBEZPEČÍ 

(NÁSLEDEK) 

Pravděpod. 

scénáře 

nebezpečí 

Celková 

pravděpod. 

Stupeň 

celkové 

pravděpod. 

Stupeň 

dopadu 

Hodnata 

rizika 

Časové prodlevy 

ze strany 

subdodavatele 
0,45 

Nedodržení smluvně 

stanovených termínů 

Omítkáři vyomítali jen 

část, poté nenastoupili 

z důvodu příslibu dalších 

zakázek 

Montáž oken, špatné 

zhotovení zdiva-nejprve 

zateplit, pak provést 

omítku 

0,60 0,27 3 2 6 

Nepříznivé 

povětrnostní 

podmínky 
0,85 

Nedodržení smluvně 

stanovených termínů 

 zhotovení zdiva z 

vápenopískového 

materiálu v období 

extrémního tepla 

0,50 0,43 3 1 3 

Požadavky na 

vícepráce ze strany 

stavebníka 0,85 

Nedodržení smluvně 

stanovených termínů 

Špatná volba jeřábu, nová 

trafostanice, místo 

zatravnění se provedly 

chodníky 

Vybourání základů 

bouracím kladivem do 

skály, rozšíření 

kanalizace, doplnění 

retenční nádrže 

0,99 0,84 3 2 6 

Chyba ve smluvním 

rozpočtu zakázky 
0,65 

Navýšení 

plánovaných nákladů 

Neshodné výměry, chyby 

v množství -násyp pod 

komunikacemi, celkové 

zmatky v rozpočtu 

Nezapočítání 

hydroizolační pásky 
0,90 0,59 3 3 9 

Nedostatky v 

projektové 

dokumentaci 

0,70 

Navýšení 

plánovaných nákladů 

24 opravných výkresů, 

zrušení vstupu do 

kolektorů, upravení 

základové patky pro 

kolárnu, změna ocelového 

schodiště kvůli prostoru 

pro skladníka 

Rozměry oken neseděly 

na daný projekt 

0,90 0,63 3 3 9 

Nekvalitní práce 

subdodavatele 
0,20 

Nedostatečná kvalita 

díla nebo jeho části 

Chybně provedená 

podlaha 

 
0,99 0,2 1 3 3 
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Nedodržení BOPZ 

0,65 

Způsobení zranění 

nebo smrti vlastního 

pracovníka nebo 

pracovníka 

subdodavatele   

Obě stavby měly svého bezpečnostního technika BOZP, 
tudíž celá výstavba byla pod kontrolou a k žádnému 
porušení nedošlo. 

 

0,75 0,49 3 5 15 

 DALŠÍ MOŽNÁ RIZIKA      

Porucha výrobního 

zařízení - stavební 

mechanizace 

0,25 

Nedodržení smluvně 

stanovených termínů 

 

0,10 0,03 1 2 2 

Nekvalitní práce 

vlastních pracovníků 
0,20 

Nedostatečná kvalita 

díla nebo jeho část 

 
0,99 0,20 2 2 4 

Porušení 

technologických 

postupů a předpisů 

0,20 

Nedostatečná kvalita 

díla nebo jeho část 

 

0,60 0,12 1 4 4 

Velmi vydatné srážky 
0,45 

živelné pohromy - 

záplavy, povodně 

 
0,25 0,11 1 5 5 
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5.5.5 Rozbor a ošetření nebezpečných rizik 

V následujícím textu bych provedla rozbor některých významných a důležitých 

nebezpečí, kde uvedu problémy daných zakázek a následně provedu jejich ošetření a 

opatření.  

Významným nebezpečím mohou být časové prodlevy. Pochybení může nastat buď na 

straně firmy, která např. opožděně zajistí subdodavatele k dílčím pracím nebo je chyba na 

straně subdodavatelů, která přislíbila zhotovit více zakázek najednou nebo později 

zajistila pomocnou sílu či materiál.  

Ošetření – časové prodlevy 

Ošetření v případě chyby firmy je vhodné navrhnou zlepšení organizace a důslednou 

kontrolu. Doporučila bych stavební firmě pravidelné interní koordinační schůzky každé 

stavby, např. vždy jeden den v týdnu. Na těchto schůzkách se detailně proberou průběhy 

harmonogramů a hlavní termíny návazností prací a požadavky na nástup subdodavatelů. 

Je potřeba zpracovat detailní týdenní harmonogram prací, ve kterém budou zahrnuty 

rezervy kvůli opoždění prací. Všechny termíny harmonogramu se na každé schůzce 

budou vyhodnocovat. Zodpovědným pracovníkem bude vedoucí přípravy a realizace, 

dále příslušný stavbyvedoucí. I když se jedná o malou firmu, doporučila bych zakoupení 

softwaru MS Project. Díky časovým osám programu se firma může orientovat ve všech 

úkolech až po blížící se milníky. Časové osy lze zobrazit tak, aby bylo zřejmé, jestli je 

pro daný úkol (práci) vytvořená rezerva a o kolik se může dodávka stavební práce 

maximálně zpozdit.  

V případě příčiny na straně subdodavatele můžeme opatření řešit jako sankcí za neplnění 

smluvních termínů ve smlouvě o dílo.  

 

Další problematika při posuzování rizik jsou vícepráce. Vícepráce mohou být následkem 

nedodržení dohodnutých termínů, a to je pro stavebníka nebezpečí navýšení nákladů. 

Často tento problém přichází do sporu se stavebníkem a hlavním dodavatelem. Bohužel 

ne vždy je stavebník ochoten ručit za tyto následky a vzniklé navýšení nákladů uhradit.  

Ošetření – vícepráce 

Do opatření tohoto nebezpečí bych zahrnula pravidelné zaznamenávání požadavků 

včetně podpisového ujednání obou smluvních stran. Nutné je dobře si rozhodnou a 

zvážit podepsané dodatky víceprací. Později se taková ujednání mohou odrazit na 

smluvně ujednaných termínech a nákladech, popř. kdo ponese jaká rizika s tím spojená. 

Důležité je, prosadit si do smluv o dílo pravidla a postupy pro řešení navrhnutých 

požadavků na vícepráce, s označením odpovědné osoby, která bude za vícepráce 

odpovědná a o požadavcích rozhodovat. 
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Z pohledu povětrnostních podmínek můžeme najít riziko v plánováním prací. Primární 

dodržení potřebných klimatických podmínek je důležité pro objemově nejvýznamnější 

práce, které vyžadují mokrý proces, př. betonáž základových desek (pasů). Zde je nutné 

kompletně dokončit předchozí stavební práce (u haly je to zejména opláštění, střešní 

plášť, výplně otvorů, …).  

Ošetření – povětrnostní podmínky 

Bohužel riziko nepříznivých povětrnostních podmínek je nepojistitelné a počasí 

neovlivníme. Ošetření proti tomuto nebezpečí můžeme vyřešit tak, že ve znění smlouvy 

o dílo bude připuštěno prodloužení termínu z důvodu nepříznivého počasí (vydatné 

deště, záplavy, dlouhodobě vysoké nebo nízké teploty apod.), které musí být přesně 

definováno. K tomu je zapotřebí vytvořit časové rezervy v harmonogramu prací, které 

by v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pokryly případné časové prodlevy. 

 

Často se můžeme setkávat s řadou chyb v rozpočtech. Je celkem běžné, že takové 

problémy nastávají. Bohužel toto riziko je poměrně nebezpečné. Investoři si obvykle 

v brzké době zajistí financování pro svůj stavební záměr, a tudíž urychlí výběrová řízení 

kvůli časné výstavbě. Pokud firma o takovou zakázku stojí a má zájem se přihlásit na 

místo hlavního dodavatele, je povinna přistoupit na podmínky zkráceného termínu pro 

odevzdání nabídky. Ve stanovené lhůtě je potřeba prozkoumat projektovou dokumentaci, 

dále zadávací dokumentaci a další podklady pro zhotovení nabídky. Poté firma musí 

obstarat dodavatele stavebních materiálů a výrobků pro ocenění všech položek rozpočtu a 

subdodavatele ke zjištění cen dodávek a prací. Kdyby se tak nestalo, mohlo by dojít 

k navýšení nákladů ze strany hlavního dodavatele. Fáze výběrového řízení vybízí 

k nutným dotazům a nejasným bodům v rámci dokumentace, proto je potřeba se na dané 

nejasnosti zaměřit, na pozdější připomínky nebude brána zřetel. Při zhotovení rozpočtu se 

také nesmí zapomenout na vytvoření rezervy na některá rizika. Všechny výše uvedené 

aspekty mají za následek chybné zpracování rozpočtu.  

Ošetření – chyby v rozpočtu 

Míru chybovosti podniku lze ovlivnit již na začátku, a to především zodpovědným 

přístupem konkrétních zaměstnanců firmy. Doporučovala bych stavebnímu podniku, 

především příslušnému oddělení, vždy zvážit, zda je v jejich silách přijmout danou 

soutěžní zakázku a řádně ji zpracovat. 

Důležitým opatřením předcházení chybovosti v rozpočtech, je kontrola rozpočtů 

nadřízeným rozpočtového oddělení (v našem případě jednatele firmy).  Je nepřijatelné, 

aby byly rozpočty odevzdány bez řádné kontroly. 

 

Projektová dokumentace může také zapříčinit vznik rizik. V rámci zakázky byla u obou 

staveb uskutečněna prohlídka místa stavby, kde se všichni účastníci mohli dotazovat a 

vyjadřovat se k projektové dokumentaci a předloženému výkazu výměr. Je ovšem 
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nemožné vyřešit dopředu všechna úskalí projektu a vyřešit všechny nejasnosti, které 

mohou v budoucnosti nastat. Proto jasným opatřením je myšlení jakéhokoli rozumného 

podnikatele, který si tyto rizika spojené s projektovou dokumentací vytvoří v rozpočtu 

rezervu. Rozpor může nastat v konečném důsledku, kdy rezerva prodražuje zakázku 

stavebníkovi respektive inspektorovi.  

Ošetření – projektová dokumentace 

Jako první ošetření jsem uvedla výše zmiňovanou tvorbou rezerv v rozpočtu. Dalším 

případným ošetřením rizika nedostatečné projektové dokumentace může být smluvní 

ujednání, které je schopno převést celá nebo částečná rizika na stavebníka. Bohužel ne 

vždy se taková ujednání mohu bezpečně uzavírat. Ovšem nesmíme zapomínat na 

smlouvu o dílo, kde by mělo být uvedeno, jaké nastanou postupy a sankce případných 

víceprací na projektové dokumentaci. Poté jaké práce ze strany dodavatele je možné 

pokládat za kompetentní. Riziko je možné přenést i na subdodavatele dílčích prací. 

Přenos rizika se uplatní vhodným smluvním ujednáním ve smlouvě o dílo se 

subdodavatelem. 

 

Nakonec bych se zaměřila na rizika spojené s BOZP. V každém oboru, práci nebo jen při 

maličkosti, kterou provádíme v našem prostředí, může nastat riziko vážných úrazů, 

v horších případech ztráty života. Zdraví a život bychom neměli zanedbávat, ale 

upřednostňovat ho před všemi možnými riziky na první místo. Dopady nebezpečí 

v podobě vážných úrazů jsou nevyčíslitelné. 

Ošetření – BOZP 

Jedním z možných opatření je důsledné dodržování předpisů BOZP spolu s používáním 

ochranných pracovních pomůcek. Ke snížení rizik je zodpovědný přístup podniku, 

zaměstnanců a kvality firemního systému na opatření BOZP. 

Nezbytné a nutné je provádět pravidelná školení zaměstnanců, na každé stavbě 

vyhodnocovat možné situace spojené s riziky a provádět opatření (OOPP, zabezpečit 

zábradlím proti pádu osob nebo zabednění otvorů) 

Dalším opatřením bych zdůraznila organizaci práce podniku. Příslušný stavbyvedoucí je 

zodpovědný za všechny osoby, které se pohybují po staveništi a jeho povinnost je předat 

pracoviště subdodavateli v kontextu bezpečnosti práce. 
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6  ZÁVĚR 

Rizika byly, jsou a budou. Je to docela reálný problém a nezáleží, zda-li je firma většího 

rozsahu nebo naopak menšího nebo firma provádí velké projekty či malé. Důležité je 

začít problémy řešit včas a najít správný postup, jak rizika zmírnit či dokonce i 

eliminovat. Navzdory všem možným neblahým vlivům, má stále stavební podnikatel 

možnost takové skutečnosti dopředu poznat a účinně je řešit. Největším přínosem firem 

bude proto vlastní zkušená letitá praxe, na kterou je možno dále navazovat dílčí postupy a 

ty také systematizovat.   

Pokud firma dokáže identifikovat správné nebezpečí, které ohrožují jednotlivé zakázky, 

máme dostatečný podklad na to, aby firmu nebezpečí obešlo nebo dotklo jen v malé míře. 

Nemusíme hned vytvářet či vyčíslovat pravděpodobnost vzniku události. Postačí mít 

schopnost rozeznat a pojmenovat hrozby včas a najít k nim účinná řešení. 

Kladný výsledek jakéhokoli lidského snažení je především důsledkem promyšlené, 

cílevědomé a systematické činnosti. Často můžeme slyšet, že: „Nic není náhoda.“. Žijeme 

v kauzálním světě, kde na jedné straně stojí příčina nějakého jevu a na straně druhé 

následek, který je přiměřený kvalitě, s jakou jsme k jevu přistoupili.  

Díky tvorbě této bakalářské práce jsem získala větší ponětí o rizicích, která se mohou 

vyskytnout v průběhu stavební zakázky. Také jsem se seznámila s metodou řízení rizik 

RIPRAN. Téma pro mě bylo zajímavé a ráda bych se touto problematikou zabývala i dál. 

Věřím, že svoje nově nabité vědomosti v následujících letech využiji. 

Bude-li firma Tufír, spol. s. r. o. schopna rizika svého podnikání vědomě poznávat, 

zvažovat a řešit, znamená to nejen zvyšování jistoty v dosahování svých podnikatelských 

cílů, ale také zřejmou konkurenční výhodu, která je v dnešních časech velmi potřebnou. 
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