
    

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROVNÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH A 

SKUTEČNÝCH RIZIK 

REALIZACE VYBRANÉ INVESTICE 
 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Kateřina Plachá, DiS. 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Yveta Tomášková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2014 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním předpokládaných a skutečných rizik vybrané 

investice. Zvolenou investicí je investiční projekt, jehož cílem je výstavba nové 

paroplynové elektrárny. Výstavba nového energetického zdroje je první svého rozsahu 

v České republice, což je samo o sobě rizikem. V první teoretické části je vysvětlen pojem 

riziko, druhy rizik, metody analýzy rizik a co vše zahrnuje management rizik. Druhá část 

představuje samotnou investici, její projektové řízení a způsob řízení rizik v dané 

společnosti. V samotném závěru je porovnání předpokládaných a skutečných rizik projektu 

a jejich zhodnocení.  

Klíčová slova: riziko, investiční projekt, management rizik,  

 

Summary 

To compare supposing and real risks of given investment is the main objective of my 

bachelor thesis. The investment I have selected is a project consisting of erection and 

operation of a new combine cycle power plant done by (manufacturer) in the Czech 

Republic. Taking in consideration that implementation of said  project of such scale is the 

first in the Czech Republic that fact can also be regarded as risk in itself. The risk 

definition, various kinds of risks, methodology of the risk analyses and risk assessment 

create first theoretical  part of my thesis. The second part of my thesisis is detached to the 

project management system of the said investment and the risk assessment system 

introduced at our company. Comparison and review of assumed and real risks for the given 

project is mentioned in conclusion of the thesis.   

Key words: Risk, Capital project (Investment), Risk management 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CAPEX Capital expenditures (kapitálové výdaje). V textu odpovídá 

celkovým nákladům projektu 

EBITDA Earnings before interest depreciation taxes and amortisation (Zisk 

před zdaněním, odpisy a amortizací) 

EL Expected loss (očekávaná ztráta), EL rizika znamená očekávaný 

negativní dopad rizika na CAPEX projektu v milionech 

FAC Final Acceptance Certificate (rutinní provoz) 

JV joint venture 

mil. milion 

NPV Net Present Value (čistá současná hodnota), současná ekonomická 

hodnota sledované časové řady Cash Flow dané investice, jejíž 

veškeré výdaje a příjmy jsou diskontovány zvolenou diskontní 

mírou, která odpovídá požadované výnosnosti hodnotícího investora 

a která zpravidla reflektuje reálnou rizikovost hodnoceného Cash 

Flow oproti jiným alternativním příležitostem.  

NT  nízkotlak 

OŽP  ochrana životního prostředí 

PAC  Preliminaly Acceptance Certificate (záruční provoz) 

PO  požární ochrana 

PPC  Paroplynová elektrárna 

ST  středotlak 

UL Unexpected loss (neočekávaná ztráta), ve spojení s UL rizika 

znamená potenciálnímu negativnímu dopadu na CAPEX projektu 

v milionech na zvolené 95% hladině spolehlivosti 

VT  vysokotlak 
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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je srovnání předpokládaných a skutečných rizik realizace 

vybrané investice. Za danou investici je zvolen investiční projekt, jehož cílem je výstavba 

nové paroplynové elektrárny, kterou realizuje největší energetická společnost v České 

republice. Jde o výstavbu nového energetického zdroje, první svého rozsahu v České 

republice, což je samo o sobě rizikem.  

Řízení rizik se v dnešní době stává více a více součástí managementu společností, i 

když to není úplnou samozřejmostí. Mnoho firem na tuto činnost zapomíná a dostávají se pak 

do problémů.  

Cílem této bakalářské práce je porovnání předpokládaných a skutečných rizik realizace 

vybrané investice. 

Práci lze rozdělit na část teoretickou, která se zabývá vysvětlením samotného pojmu 

slova riziko a jeho historie, co je součástí managementu rizik, jaké existují druhy rizik a 

metody analýzy rizik. Druhá část, dá se říci praktická, se zaobírá samotnou investicí. 

V kapitole 3 se představí daná investice, v tomto případě výstavba nové paroplynové 

elektrárny. Jak již jednou bylo zmíněno, jde o projekt první svého druhu v České republice, 

tudíž se zde můžete i trochu seznámit s technickým řešením paroplynové elektrárny. 

Představení managementu rizik, projektové řízení dané investice a samotné porovnání rizik, 

která byla stanovena v přípravné fázi projektu, s riziky, která se opravdu během realizace 

stala, naleznete pak v kapitole č. 4. 

Vzhledem k tomu, že i tak velká společnost se dříve nějak zvlášť nezabývala řízením 

rizik, je popisovaný projekt pilotním, co se týká managementu rizik. Společnost až v roce 

2012 implementovala novou metodiku pro řízení rizik, a tak i v této práci srovnávám metody 

tohoto řízení.  

Závěrem práce je zhodnoceno porovnání předem stanovených rizik, způsob jejich 

stanovení a realita. V průběhu projektu došlo ke změnám v řízení rizik. Tato změna se jistě 

dotkne i samotného srovnání rizik projektu.   
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2. Teorie rizik investičních projektů 

2.1 Historie a definice rizika 

S riziky se setkáváme již v historii a to v souvislosti s lodními plavbami v 17. století. 

Původně pochází z italského slova „risico“ a označovalo úskalí, kterému se námořníci museli 

vyhnout. V mnoha encyklopediích toto slovo znamená určité nebezpečí a vysokou 

pravděpodobnost nezdaru. Jedná se o situaci, kdy rozhodující zná všechny možné důsledky 

svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnosti každé možnosti z tohoto rozhodnutí. 

V jiných encyklopediích najdeme pod tímto heslem odvahu či nebezpečí, popřípadě že 

riskovat znamená odvážit se něčeho. V dnešní době se rizikem rozumí nebezpečí vzniku 

škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání.  

Každý člověk se s rizikem může setkat i v běžném životě a nemusí jít pouze o 

podnikání. U jednotlivce je to například riziko požáru v jeho bytě nebo nemovitosti, riziko 

krádeže, havárie v automobilu nebo při cestě letadlem. Uvedená rizika mají negativní 

důsledky a každý se snaží před nimi chránit. Do rizika ale vstupujeme i při řešení běžných 

situací, kde výběr řešení může vést k pozitivnímu nebo negativnímu výsledku. Při snaze 

stihnout přijíždějící autobus na druhé straně ulice s hustým provozem je možné volit mezi 

riskantním přeběhnutím mimo přechod, které může zajistit stihnutí autobusu, nebo naopak 

použitím nejbližšího přechodu a tím riskovat ujetí dopravního spoje. Riziko je tedy těsně 

svázáno s nejistotou o budoucím vývoji. To klade vysoké nároky na proces rozhodování o 

tom, jak se při rizikové situaci zachovat.  

Jaká je tedy oficiální definice rizika? Po přečtení několika knih s odkazy na různé 

encyklopedie a ekonomické slovníky jsem zjistila, že výkladů je mnoho. Nejvíce se mi líbil 

výklad z knihy Management rizika projektů, který odkazuje na Směrnici pro praktiky 

vydanou v roce 2007 britským Úřadem vlády pro obchod. Tato definice zní takto: 

„Nejistá událost nebo soubor událostí, které, pokud nastanou, budou mít účinek na 

dosažení cíle“.  Dále pak: 

„Riziko se skládá z kombinace pravděpodobnosti výskytu vnímané hrozby nebo 

příležitosti a velikosti jejího dopadu na cíle. Hrozba je použita k popisu nejisté události, která 
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by mohla mít negativní dopad na cíle nebo přínosy, příležitost popisuje nejistou událost, která 

by mohla mít příznivý dopad na cíle nebo přínosy.“[1] 

2.2 Druhy rizik 

Obecně můžeme říci, že se nemusí vždy jednat o riziko ekonomické. Existují i jiné 

druhy rizika, například: 

- politická a teritoriální, 

- makroekonomická a mikroekonomická (tržní, inflační, kurzovní, úvěrová, obchodní, 

platební), 

- bezpečnostní, 

- právní a spojená s odpovědností za škodu, 

- předvídatelná a nepředvídatelná, 

- specifická (pojišťovací, manažerská, spojená s finančním trhem, odbytová, rizika 

inovací apod.). [2] 

2.3 Management podnikatelských rizik 

Pokud se manažer chce vypořádat s problémem rizika v reálném firemním prostředí, 

musí se naučit riziko řídit. V praxi se můžeme setkat se dvěma pojmy – management rizik a 

řízení rizik. Používání obou pojmů odpovídá anglickému risk management. Definice překladu 

managementu rizik znamená koordinované činnosti k vedení a řízení organizace s ohledem na 

rizika. [1] 

Management rizik zpravidla zahrnuje: 

- výběr protiopatření, 

- analýzu nákladů / přínosů, 

- implementaci protiopatření, 

- testování (komplexní prověřování protiopatření). [2] 

Hlavně u podnikatelských subjektů se schopnost včas rozpoznat a účinně řídit rizika 

stává nedílnou součástí strategického řízení. Pokud si manažer včas neuvědomí rozsah a sílu 
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dopadu souvisejících rizik a nevytvoří si účinný mechanismus pro jejich řízení, hazarduje se 

stabilitou podniku, snižuje zájem a důvěru investorů a tím i zvyšuje náklady na podnikové 

financování. 

Management firmy pro proces řízení rizik musí zajišťovat zejména tyto činnosti: 

- Analyzovat, monitorovat, měřit riziko a porozumět mu a to ve vnějším i vnitřním 

prostředí firmy. 

- Definovat cíle v oblasti snižování rizik firmy a určit nejvhodnější strategii snižování 

rizika – tato strategie je obvykle již určena strategií firmy. 

- Stanovit a implementovat nejvhodnější metody snižování rizik do podmínek konkrétní 

společnosti. 

- Vyhodnocení uplatnění rizikové strategie firmy v praxi a následně aplikovat zvolenou 

metodu snižování rizika.  

Výše uvedené procesy můžeme zobrazit v níže uvedeném schématu. 

 

Obrázek 1 Schéma managementu rizik 

Zdroj: Smejkal – Řízení rizik 
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2.4 Identifikace rizik a jejich třídění 

Identifikací rizik stanoví všechna možná rizika, která mohou mít vliv na cíl projektu, 

obecně investici. V této fázi je důležité nalézt co největší množství rizik, která budou později 

vyloučena jako neadekvátní, než nějaká rizika přehlédnout. Nejde jen o to se soustředit na to, 

co se může v projektu pokazit, ale i to, co může výsledky projektu vylepšit. 

V této fázi by mělo být zainteresováno co nejvíce stran na projektu. Mezi tyto strany 

mohou patřit zákazníci, přímí uživatelé výsledků projektu, klíčoví dodavatelé, externí či 

interní experti. Za každé dílčí riziko by pak měl být odpovědný některý z hlavních účastníků 

na projektu. Rozdělení odpovědnosti za dílčí rizika určují smlouvy mezi účastníky. Mělo by 

platit pravidlo, že riziko by měl nést ten účastník projektu, který má nejlepší odborné 

schopnosti riziko minimalizovat. Nalezená rizika se průběžně dokumentují a zapisují se do 

registru rizik.  

Po identifikaci rizik je důležité je zařadit do skupin rizik, která mají něco společného. 

Vytvoření skupin však není zcela snadné a jsou možné různé přístupy a způsoby jejich 

vytvoření, které se liší hlavně typem projektu. Skupiny rizik mohou být použity jako 

nápověda pro hledání rizik projektu a tím se i omezí možnost opomenutí některého rizika. 

Třídění do skupin je značně subjektivní a opravdu záleží na managementu rizik a typu 

projektu. V dostupných literaturách se uvádí mnoho návodů, jak tento seznam vytvářet a je 

zde obvykle 5-10 hlavních skupin rizik.  
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Jedním z mnoha způsobů třídění skupin rizik může být následovné: 

Tabulka 1 Hlavní skupiny rizik 

ID Název Popis 

F Finanční 
Financování a cash flow, záruky za platby, směnný kurz, 

inflace, daně, dotace, sazby 

G Garance a servis 
Veškeré podmínky záruky a servisu, provozní nebo 

celoživotní náklady 

L Legislativní, právní 
Regulace, cla průmyslová práva, škody, pokuty, 

vandalismus, smlouvy, odstoupení od smlouvy 

M Manažerská 
Harmonogram, projektový tým, kvalifikace, vztah 

k organizaci podniku, management projektu 

N Nákup 
Výběr dodavatelů, podmínky nákupu subdodávek i 

materiálu, outsourcing 

O Obchodní 
Strategie, trh, zákazník + konečný uživatel, zadání a 

obchodní podmínky, cílová země 

T Technická 
Definice a parametry produkce, vývoj, normy, výroba, 

zkoušky, balení a přeprava 

Zdroj: Korecký – Management rizik projektu [1] 

Toto uspořádání je zejména proto, že ve většině podnicích můžeme rizika přiřadit do 

oblasti hlavních nebo podpůrných procesů  a tomu odpovídajících útvarů (Finance, Nákup, 

Výroba). Při tvorbě těchto skupin bylo přihlíženo k podnikovým procesům a útvarům, které 

jsou vhodným sjednocujícím kritériem, přiřazujícím hlavní zodpovědnosti za skupinu rizik. 

Dále je rozebrána každá skupina detailněji. [1] 

2.4.1 Finanční rizika 

Finanční rizika tvoří samostatnou skupinu a pokrývají schopnost zajistit co nejlepší 

financování projektu, změny směnných kurzů a mít pod kontrolou náklady projektu. Tato 

rizika jsou obvykle součástí rizik managementu projektu. [1] 
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2.4.2 Garance a servis 

Rizika garancí a servisu obvykle nejsou samostatnou kategorií a spadají do technických 

rizik. Zde jsou samostatně uvedeny z důvodu důležitosti ošetření rizik projektu i po dodání 

produktu. Často se pozornost věnuje pouze do předání projektu zákazníkovi a dále se projekt 

dostává mimo kontrolu. Tato rizika se často hodně podceňují a mnohdy mívají pro podnik 

devastující dopady, zejména v případě větších oprav již dodaných produktů. [1] 

2.4.3 Legislativní či právní rizika 

Pozornost se zde soustředí na všechny související legislativní předpisy, regulace, 

omezení, průmyslová práva, dále pak na kvalitu uzavíraných smluv a nejdůležitější smluvní 

ujednání (zde bych hlavně zdůraznila smluvní pokuty, náhrady škod, odstoupení od smlouvy). 

Do této kategorie je zahrnuto i riziko škod při výrobě, zkušebním provozu nebo přepravě 

produktu, kdy se toto obvykle řeší pojištěním. [1] 

2.4.4 Manažerská rizika 

Manažerská rizika v sobě skrývají dvě kategorie a to management rizik projektu a 

organizační rizika. Jedná se o standardní procesy podniku a v této souvislosti jsou řazeny do 

jedné společné kategorie. Jejich kvalita, ve smyslu způsobu jejich provádění, má na projekt 

zásadní vliv. [1] 

2.4.5 Rizika nákupu 

Zde hraje velkou roli důležitost dodavatelů ve většině projektů a stále větší provázanost 

podniků s dodavateli, náklady na nákup tvoří podle charakteru projektu většinou desítky 

procent nákladů. [1] 

2.4.6 Obchodní rizika 

Skupina obchodních rizik je určující při přípravě projektu a rozhodování o jeho 

zahájení. Je třeba nejprve posoudit soulad se strategií podniku, posoudit zákazníka a partnery 

v projektu, definovat obchodní zadání projektu a hlavní podmínky jeho realizace. Důležitou 

roli zde také hraje země, kam se dodává (politická stabilita, podnikatelské prostředí, 

vyspělost) a přírodní a místní podmínky. Daná rizika je nutné řešit před uzavřením kontraktu 

a řada z nich má vazbu na další rizika. [1] 
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2.4.7 Technická rizika 

Technická rizika jsou téměř ve všech strukturách rizik a jsou nejrozšířenější skupinou 

zejména u průmyslových podniků s vlastním vývojem a výrobou. Do této skupiny se řadí 

rizika v oblasti technického řešení produktu a použitých technologií. Nejčastějším rizikem je 

riziko poruch a defektů. Častým a také velmi nebezpečným problémem jsou nedostatečně 

formulované specifikace projektu, kde nejsou dostatečně přesně specifikovány cílové 

parametry a zákazníkovi je tak umožněno klást dodatečné požadavky. [1] 

2.5 Analýza rizik 

V rámci analýzy rizik obvykle definujeme hrozby, jejich pravděpodobnost a dopad na 

aktiva. Analýza obvykle zahrnuje tyto činnosti: 

1. Identifikaci aktiv – vymezení všeho, co má pro subjekt hodnotu, která může být 

zmenšena působením hrozby. Aktiva se dělí na hmotná a nehmotná, ale může jím 

být i subjekt sám. Identifikace spočívá ve vytvoření soupisu aktiv, která leží uvnitř 

hranice analýzy rizik. 

2. Stanovení hodnoty aktiv – zde se určuje hodnota aktiv a význam pro daný subjekt. 

Při stanovení hodnot se berou v úvahu pořizovací náklady, důležitost aktiva pro 

existenci subjektu, náklady na překlenutí případné škody a rychle odstranění 

případné škody. 

3. Identifikace hrozeb a slabin – určují se události, které mohou mít nežádoucí vliv na 

hodnotu aktiva nebo způsobit škodu. Hrozby mohou být přírodní nebo lidského 

původu a mohou být náhodné či úmyslné. Vychází se ze seznamu hrozeb dle 

literatury, vlastních zkušeností nebo průzkumů dříve provedených analýz.  

4. Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. [2] 

Analýza rizik má stanovit, v jakém rozsahu mohou rizika ovlivnit cíle projektu a 

vyhodnotit priority jejich dalšího postupu. Postupy závisí na typu a charakteru projektu. 

Cílem je blíže analyzovat rizika a jejich vzájemné vazby, ohodnotit je kvalitativně (pomocí 

stupnice) nebo kvantitativně (numericky). U kvalitativního hodnocení jsou rizika vyjádřena 

v určitém rozsahu. Mohou být například obodována od 1 do 10 nebo určena pravděpodobností 
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buď čísly, nebo slovně. U kvalitativní metody je matematicky vypočteno riziko z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Dalším cílem v analýze rizik je ohodnotit celkové riziko 

projektu a stanovit priority pro ošetření rizik. Zde se rizika vyčlení na rizika s nejvyšší 

prioritou, tolerovatelná a ostatní. Rizika s nejvyšší prioritou – tzv. TOP rizika, je nutné řešit 

přednostně a mají největší vliv na výsledky projektu. Tolerovatelná rizika, nebo-li velmi malá 

rizika, mají malý vliv na výsledky projektu a není nutné pro ně připravovat preventivní akce. 

V tomto případě stačí rizika monitorovat a reagovat až na základě zjištěného vývoje. Ostatní – 

střední rizika – která jsou blíže analyzována až po skupině TOP.  

Většina projektů je prováděna s cílem dosažení zisku, ohodnocení rizik pouze jejich 

bodováním nestačí. Tak, jako se před začátkem projektu zpracovává rozpočet a vypočítává se 

ziskovost projektu, na jehož základě se rozhoduje o jeho schválení, je nutné i rizika finančně 

ohodnotit a případně stanovit rizikovou / rozpočtovou rezervu projektu, obecně investice. 

Celkovým cílem analýzy rizik je porozumět příčinám a mechanismům vzniku rizik a 

jejich působení na cíle projektu. Hlavním vstupním údajem je registr rizik, kde by mělo být 

riziko popsáno formou příčina – riziko – účinek / dopad. Dalším důležitým vstupem je Plán 

managementu rizik a v něm uvedené požadavky na stupnice rizik a kritéria, dle kterých se 

zařadí do skupin k další analýze. [2] 

2.5.1 Metody analýzy rizik 

Metody analýzy rizik můžeme rozdělit do skupin dle jejich použití. Tyto metody jsou 

vhodné nejen pro analýzu a hodnocení rizika, ale i pro návrh ošetření rizik, vyhodnocení a 

rozhodování o výběru preventivních opatření.  

1. Skupina – Metody pro základní popis rizika: 

- metody popisují riziko formou dvou hlavních dimenzí pravděpodobnosti a dopadu do 

cílů projektů, 

- do této skupiny patří rozdělení pravděpodobností, očekávané hodnoty, kvantifikace 

rizik. Dále pak hodnocení rizik pomocí stupnic, matice pravděpodobnosti. 

2. Skupina – Statistické a stimulační metody: 

- využívají popis jednotlivých rizik nebo procesů pomocí pravděpodobnostního počtu,  

- výsledky se vztahují obvykle k hodnocení celkového rizika projektu, 



Kateřina Plachá, DiS.: POROVNÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH A SKUTEČNÝCH 

RIZIK REALIZACE VYBRANÉ INVESTICE 

2014  17 

 

- patří sem metoda Simulace Monte Carlo, Markova analýza, Bayesovská statistika a 

Bayesovy sítě, Metoda PERT. 

3. Skupina – Analýza pomocí scénářů a diagramů: 

- identifikuje, analyzuje a kvantifikuje možné scénáře vývoje projektových rizik nebo 

chování zkoumaného produktu či systému, 

- popis je slovní nebo s použitím grafických metod v podobě stromů nebo schémat, 

- řadíme sem Analýzu scénářů, Analýzu stromu poruchových stavů, Analýzu stromu 

událostí, Analýzu vztahu příčina – následek, Analýzu typu motýlek. 

4. Skupina – Analýzy pro podporu rozhodování: 

- slouží k vyhodnocení výhodnosti alternativních variant nebo scénářů vývoje rizika 

nebo projektu, 

- mají obecné použití i pro hodnocení efektivnosti projektu jako celku, 

- uplatňující se hlavně ve fázi navrhování a hodnocení variant ošetření rizik, 

- do této skupiny patří Analýza rozhodovacího stromu, Analýza nákladů a přínosů, 

Analýza multikriteriálního rozhodování. [1] 

Výstupem každé analýzy by měla být struktura rizik se vzájemnými vazbami, doplněný 

registr rizik o přiřazené stupně, kvantifikace, vlastníky, rozdělení rizik do skupin (TOP, 

akceptovatelná a ostatní) a posouzení výsledků analýzy.  
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3. Vybraná investice a její charakteristika 

Projekt, v tomto případě investice, je zařazen do obnovy výrobní kapacity společnosti. 

Jde o výstavbu nového energetického zdroje paroplynové elektrárny (PPC) o výkonu cca 880 

MWe, který je první svého rozsahu v České republice. Paroplynový cyklus je výjimečný svojí 

vysokou provozní disponibilitou, výkonem, účinností a šetrností k životnímu prostředí. 

Areál elektrárny, kde se nachází nový paroplynový zdroj, je situován v Ústeckém kraji. 

V současné době je v areálu elektrárny v provozu pět uhelných bloků o jednotkovém výkonu 

200 MWe. Uhelná elektrárna byla postavena v letech 1970 – 1977. 

Energetická společnost je v tomto případě investorem a výstavbu provádí 

prostřednictvím generálního dodavatele. 

Paroplynový cyklus je moderní a ve světě užívaným a osvědčeným zdrojem výroby 

elektrické energie, který díky základní konfiguraci hlavních komponent, čili spalovacích, 

jinak plynových turbín, jejichž odpadní teplo obsažené ve spalinách využívají generátory páry 

a zásobují parou parní turbínu, dosahuje ve srovnání s uhelnými bloky vyšší termické 

účinnosti. Spolu s použitím ekologického paliva, tedy zemního plynu, se tím výrazně snižuje 

zatížení životního prostředí oproti klasickým uhelným blokům. [4] 

3.1 Popis zapojení 

 Paroplynový cyklus využívá jako spalovací zařízení plynovou turbínu, ve které se 

chemická energie obsažená v palivu přeměňuje na energii tepelnou a zároveň na energii 

mechanickou na rozdíl od konvenčního spalovacího kotle. Podle způsobu využití spalin 

z plynových turbín mohou tyto energetické zdroje pracovat ve dvou uspořádáních, buď 

v jednoduchém cyklu (spaliny z výstupu ze spalovací turbíny nejsou dále využívány a jsou 

odvedeny přímo do tzv. bypassového komína – neefektivní), nebo v kombinovaném cyklu 

(spaliny jsou dále využívány v parovodním okruhu). Jak už z názvu nově budovaného 

zařízení vyplývá (paroplynový), v našem případě se jedná o zdroj, využívající kombinovaný 

cyklus. 
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Obrázek 2  Půdorys celkové situace 

Zdroj: Projektový tým 

Palivo (zemní plyn) je spalováno ve dvou plynových turbínách, jejichž elektrické 

generátory vyrábějí elektrickou energii. Odpadní teplo obsaženo ve spalinách vystupujících 

z plynových turbín je využíváno jako zdroj tepla ve dvou kotlích. Kotle vyrábějí páru, která je 

vedena do jedné parní turbíny, jejíž generátor vyrábí další část celkového výkonu elektrické 

energie paroplynového cyklu. Každý generátor vyrobí v tomto uspořádání cca 1/3 celkového 

elektrického výkonu zdroje. 

 Parametry páry jsou srovnatelné s parametry klasických podkritických bloků uhelných 

elektráren. Parní turbína pracující s parou těchto parametrů má standardní provedení 

s kondenzátorem. Celkové zapojení se odlišuje pouze tím, že se nevyužívá vysokotlaká (dále 

VT) ani nízkotlaká (dále NT) regenerace, protože nepřispívá ke zvýšení termické účinnosti 

okruhu. 

 Kotle na odpadní teplo jsou konstruovány v třítlakém provedení s přihříváním, což je 

standardním řešením pro tuto velikost zdroje, který zajišťuje maximální účinnost při 

přiměřených investičních nákladech. Pro maximální využití tepla ve spalinách jsou do 

spalinového traktu zařazeny poslední výhřevné plochy NT ekonomizéru a výměníku 

předehřevu kondenzátu před vstupem do napájecí nádrže. 
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 Kondenzát vystupující z kondenzátoru parní turbíny je čerpán čerpadly prvního stupně 

přes zařízení úpravy kondenzátu do sání kondenzátních čerpadel druhého stupně. Odtud 

kondenzát proudí přes výměník předehřevu kondenzátu do napájecí nádrže, ve které proběhne 

termické odplynění kondenzátu. Z napájecí nádrže čerpají vodu NT napájecí čerpadla do NT 

ekonomizéru. Z výstupu ekonomizéru je část napájecí vody vedena do NT výparníku a další 

část do sání VT napájecích čerpadel s meziodběrem, která zásobují ST a VT část okruhu 

kotle. 

 VT pára z kotle je vedena přes rychlozávěrné a regulační ventily do VT dílu parní 

turbíny, odkud se po částečné expanzi vrací jako vratná pára do kotle, kde se spojí se 

středotlakou párou (vyráběná v ST části kotle), je přihřátá na teplotu blízkou teplotě VT páry 

a vedena přes rychlozávěrné a regulační ventily ST části parní turbíny. Po další expanzi se 

spojuje s NT parou a je vedena do poslední NT části parní turbíny a expanduje do 

kondenzátoru. 

 Kondenzátor parní turbíny je chlazen chladící vodou pomocí věžového okruhu 

s jednou chladící věží s přirozeným tahem. Cirkulace vody je zajištována dvěma 50 % 

čerpadly chladící vody. 

Okruh spalin není vybaven bypassovým komínem, není tedy možný samostatný provoz 

plynové turbíny bez kotle, pouze při výpadku parní turbíny lze udržet provoz plynových 

turbín v režimu obtoku parní turbíny průtokem páry přes přepouštěcí stanice přímo do 

kondenzátoru parní turbíny. [4] 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3  3D model paroplynové elektrárny 

Zdroj: Projektový tým 



Kateřina Plachá, DiS.: POROVNÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH A SKUTEČNÝCH 

RIZIK REALIZACE VYBRANÉ INVESTICE 

2014  21 

 

4. Porovnání předpokládaných a skutečných rizik projektu 

Veškeré částky uvedené v jednotlivých tabulkách jsou orientační, nejedná se o skutečné 

rozpočtové náklady a finanční dopady dané investice a to s ohledem na důvěrnost těchto 

informací. Částky jsou upraveny tak, aby měly vypovídající schopnost.  

4.1 Management rizik projektu 

Přístup k řízení rizik investic je dle metodiky dané společnosti realizující investici 

definován v jednotlivých fázích jejího života – od přípravy, přes realizaci, vlastní provoz až 

k jejímu ukončení. 

Od roku 2012 se ve společnosti používá jednotná metodika pro měření rizikovosti 

investic společně s dříve používaným přístupem pro měření ziskovosti na základě konceptu 

NPV (čisté současné hodnoty). Metodika se používá jak při prvotním posuzování investice, 

tak definuje způsob, jak jsou v čase aktualizovány parametry ziskovosti a rizikovosti 

jednotlivých zvažovaných investic. 

4.2 Gate 

Procesy v investiční výstavbě společnosti jsou členěny do jednotlivých gates (brány). 

Tyto „brány“ představují jednotně definované okamžiky (milníky) v harmonogramu 

investiční výstavby projektu, které oddělují stanovené fáze projektu. Gates mohou plnit funkci 

rozhodovací a schvalovací nebo předávací.  

Ve funkci rozhodovací a schvalovací se gates používají při plánování projektu. V rámci 

těchto činností se provádí: 

- vyhodnocování parametrů a plnění cílů, 

- schválení dalšího postupu, 

- schválení nebo uvolnění příslušné činnosti nebo procesu. 

Předávací gate se používá v případě přechodu odpovědnosti za aktivity v  procesu na 

jiný útvar. 

Bylo definováno sedm rozhodovacích a schvalovacích gates s následným umístěním 

v rámci jednotlivých fází procesu pro klíčová rozhodnutí. Časové období mezi Gate 1 a Gate 
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5 se nazývá „Přípravou investičního projektu“. Mezi Gate 5 a Gate 7 jde o období „Realizace 

investičního projektu“.  

Na Obrázek 4 je barevně odlišena etapa, kdy se již projekt stává pro společnost 

závazným. 

 

Obrázek 4 Fáze projektu a Gates 

Zdroj: Projektový tým 

4.3 Stanovení rizik v iniciační fázi přípravy projektu  

Ve fázi „Přípravy“ projektu v roce 2010 nebyla stanovena jednotná metoda na stanovení 

rozpočtové rezervy pro fázi „Přípravy“ a „Realizace“ projektu a vycházelo se pouze z členění 

zobrazené v Příloha 1. V analýze rizik byla dle jednotlivých kategorií a závažnosti těchto 

kategorií rizika rozdělena na dvě skupiny – rizika, která nese investor a rizika, která nese 

generální dodavatel.  Odhad rizik se prováděl brainstormingovou metodou. 

Bezrizikové investiční náklady vybraného projektu jsou 8 342 mil. Kč dle výše uvedené 

metody stanovení rozpočtové rezervy v Příloha 1, pak riziková rezerva odpovídá hodnotě    

334 mil. Kč. Tzn. investiční náklady vč. vypočtené rizikové rezervy jsou 8 676 mil. Kč. 

Tabulka 2 zobrazuje rozdělení této rizikové rezervy dle původních předpokladů po 

jednotlivých rizikových kategoriích.  
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Tabulka 2 Rozdělení rizikové rezervy 

Kategorie rizika Odhad rizika v % Rizika v mil. Kč

Vnější 0,01 0,8342

Finanční 0,01 0,8342

Kontraktační / smluvní 1,11 92,5962

Stavebně-technologická a projekční 1,18 98,4356

Garanční 0,43 35,8706

BOZP, PO a OŽP 0,04 3,3368

Harmonogram 1,14 95,0988

Ostatní (organizační) 0,09 7,5078

Výše rezervy na rizika 4,01 334  

Zdroj: vlastní tvorba 

4.4 Řízení rizik metodikou 

V roce 2012, tj. v průběhu realizace vybrané investice, byla schválená nová Metodika 

na řízení rizik investic, která nastavila změny v řízení rizik investičních projektů ve 

společnosti.  Metodika se zabývá řízením rizik investičních projektů realizací optimálních 

opatření na základě průběžné identifikace a vyhodnocení rizik, která ohrožují úspěšné 

naplnění stanovených cílů projektu.  

Nezbytným předpokladem pro vlastní řízení jednotlivých rizik a jejich komplexní 

hodnocení je: 

- průběžná identifikace a evidence konkrétních rizik v rozsahu úměrnému stavu poznání 

a fází projektu, 

- průběžná kvantifikace celkového „Očekávaného“ dopadu všech rizik na projekt – při 

základním nejpravděpodobnějším scénáři budoucího vývoje, 

- průběžná kvantifikace celkového „Potenciálního“ dopadu všech rizik na projekt – 

v jednotně „černém“ scénáři budoucího vývoje, 

- průběžný reporting reálného stavu rizik a plnění rozpočtu projektu. 

Vlastní rizikovost vyjadřuje rozdíl „Očekávaného“ a „Potenciálního“ dopadu všech 

rizik na projekt, která je typicky nejvyšší na počátku projektu a obvykle v čase průběžně klesá 

úměrně přirozenému poklesu nejistoty v čase.  
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V rámci této metodiky se stanovuje: 

a) výše rozpočtové rezervy v projektu v daném gatu – šablona Stanovení rozpočtové 

rezervy (rozpočtování v G2 – G5), 

b) identifikací jednotlivých rizik projektu v daném čase – šablona Identifikovaných rizik, 

c) celková výše rizik projektu po stanovení míry nejistot hodnotitelem (zpravidla 

projektový manažer projektu). 

4.4.1 Evidence a kategorizace identifikovaných rizik 

Základním nástrojem řízení rizik každého projektu je průběžná evidence konkrétních 

identifikovaných rizik, která ohrožují naplnění stanovených cílů projektu. Za tímto účelem 

jsou definovány 4 základní typy rizik dle jejich dopadu na investiční projekt: 

 Go-non Go rizika – způsobují předčasné ukončení celého projektu. 

 Rizika „Příprava“ – způsobují růst očekávaného CAPEX (před G5) nebo 

zpoždění samotného termínu „Realizace“. 

 Rizika „Realizace“ – způsobují růst CAPEX ve fázi „Realizace“ či zpoždění 

termínu fáze „Záručního provozu“. 

 Rizika „Provoz“ – způsobují pokles EBITDA, resp. NPV projektu v „Rutinním 

provozu“. 

Tabulka 3 zobrazuje typická období pro identifikaci 4 základních typů rizik ve spojitosti 

se sledovaným Gates. [3] 
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Tabulka 3  Základní typy rizik vs. Gates 
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te
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 6
 

(P
A

C
)

G
a
te

 7
 

(F
A

C
)

Go / non Go

Předčasné ukončení / 

zastavení projektu

Příprava 

(Planning)

OS CAPEX (do G5), 

Termín G4, resp. G5

Realizace 

(Realization)

CAPEC (po G5), 

Termín G6, resp. G7

Provoz 

(Operation)

EBITDA marže (po G7) 

NPV projektu po G7

Rizika tohoto typu mohou být identifikovaná v takto označených fázích (zpravidla u větších projektů).

Identifikace tohoto typu fizik je v označených fází vysoce nepravděpodobná či nemožná.

Typy rizik dle 

dopadu (Risk 

Impact Types)

Kdy / jak se projeví 

identifikované riziko 

(sledovaný dopad na):

Příprava / Planning Realizace / Realization

Vysvětlivky:

Identifikace rizik tohoto typu  (rezp. s tímto dopadem) typicky probíhá v takto označených fázích.

 Zdroj: Projektový tým 

4.4.2 Stanovení rozpočtové rezervy 

Při stanovení rozpočtové rezervy v období „Podnikatelského záměru“ se vychází ze 

základního generického rozpočtu dané investice. Generický rozpočet je stanoven vždy na 

základě indikativních nabídek, benchmarků a cen jednotlivých typů zdrojů, čímž je 

determinována velikost tzv. bezrizikového CAPEX a velikost generické rozpočtové rezervy.  

Konkrétní velikost rozpočtové rezervy je stanovena na základě tří faktorů: 

 Typ investice – vyjadřuje riziko dle typu investice, zejména dle typu elektrárny 

či základního charakteru investice. 

 Riziko státu – zohledňuje riziko konkrétního státu realizace investice – právní, 

ekonomické, podnikatelské prostředí. Riziko je stanoveno dle 2 hledisek: 

o objektivní – odvozeno z aktuálního úrokového diferenciálu země, 

o subjektivní – dle aktuální politické, ekonomické, podnikatelské a 

legislativní situace země. 

 Specifické riziko – vyjadřuje již předem známé specifické rizikové faktory, které 

determinují odlišný celkový CAPEX od typického průběhu investice daného 

typu v konkrétním státě.  
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Celková rozpočtová rezerva se rozděluje na rezervu pro fázi „Přípravy“ a na rezervu pro 

fázi „Realizace“. Typické rozdělení je 2/3 z celkové rezervy pro fázi Přípravy a 1/3 pro fázi 

Realizace. [3] 

Tabulka 4 až Tabulka 6 ukazuje princip stanovení rozpočtové rezervy – provádí se vždy 

při průchodu přes Gate.  

Tabulka 4 Rozpočtová rezerva pro G1 - G3 

Název investice; Datum zahájení realizace: Hodnoty pro účely G1, G2 a G3 ; Datum hodnocení:

PPC 1.4. 2011

Typ investice

Stát realizace investice

Měna Rozpočtu investice

Základní generický Rozpočet investice (v mil.) vč. generické 

Rozpočtové rezervy (odvozen z CAPEX generické elektrárny)

Standardní riziko typu generické elektrárny v % 9,0%

Standardní riziko "generického" státu v % (SRN) 0,7%

   z toho základní "generická" rezerva 

   z toho tzv. bezrizikový CAPEX

Celková Příprava Realizace

Struktura Rozpočtové rezervy Příprava vs Realizace 100,0% 66,7% 33,3%

Struktura Rozpočtové rezervy: % % %

1. Standardní riziko Typu investice 9,0% 6,0% 3,0%

2. Riziko státu 0,7% 0,5% 0,2%

3. Specifické riziko investice 0,0% 0,0% 0,0%

A. Rozpočtová rezerva v %:

V Gate 1/ v Gate 2 či v Gate 3
9,7% 6,5% 3,2%

Rozpočtová rezerva v mil. v Gate G1 - G3 Celkem Příprava Realizace

Bezrizikový CAPEX (Rozpočet snížen o hodnotu Rozpočtové 

rezervy)
8 342 N/A N/A

A. Rozpočtová rezerva G1 - G3 v mil. (tj. očekávané vícenáklady 

nad bezrizikový CAPEX)
809 539 270

Rozpočet investice (v mil.) vč. Rozpočtové rezervy 9 151 N/A N/A

809

8 342

Paroplynový cyklus

ČR

Gate 3; 30.11.2010

9 151

ČR

 

Tabulka 5  Rozpočtová rezerva pro G4 

Název investice; Datum zahájení realizace: Hodnoty pro účely G4 ; Datum hodnocení:

PPC 1.4. 2011

Rozpočtová rezerva v mil. v Gate G4 Celkem Příprava Realizace

B. Rozpočtová rezerva G4 v mil. (tj. očekávané vícenáklady nad 

bezrizikový CAPEX)
600 300 300

Aktuální očekávaný CAPEX (Aktuální OS Rozpočtu bez dosud 

nevyčerpané Rozpočtové rezervy)
8 342

Rozpočet investice (v mil.) vč. aktuální Rozpočtové rezervy 8 942

Gate 4; 31.1.2011
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Tabulka 6  Rozpočtová rezerva pro G5 

Název investice; Datum zahájení realizace: Hodnoty pro účely G5 ; Datum hodnocení:

PPC 1.4. 2011

Rozpočtová rezerva v mil. v Gate G5 Celkem Příprava Realizace

C. Rozpočtová rezerva G5 v mil. (tj. očekávané vícenáklady nad 

bezrizikový CAPEX)
509 0 509

Aktuální očekávaný CAPEX (Aktuální OS Rozpočtu bez dosud 

nevyčerpané Rozpočtové rezervy)
8 342

Rozpočet investice (v mil.) vč. aktuální Rozpočtové rezervy 8 851

Gate 5; 31.3.2011

 

Zdroj: Projektový tým 

4.4.3 Registr všech identifikovaných rizik 

Registr všech identifikovaných rizik v příloze na CD slouží projektovému manažerovi 

k hodnocení a operativnímu přijímání opatření s minimalizací negativního dopadu na projekt. 

Tabulka dále poskytuje efektivní přehled o stavu a vývoji všech identifikovaných rizik. 

Dochází zde k jejich členění na jednoznačné oblasti a kategorie a tím se předchází případné 

duplicitní evidenci téhož rizika. Ze zmiňované tabulky pak vychází celkové vyhodnocení 

aktuálního stavu a vývoj rizik, vyhodnocení čerpání celkového rozpočtu a plnění celkového 

harmonogramu. 

Aktualizace registru se provádí s ohledem na progres a potřebu daného projektu / 

investice, zpravidla však minimálně jedenkrát za měsíc. 

Tabulka na přiloženém CD ukazuje celkový přehled všech přímo identifikovaných rizik 

projektu, tzn. jsou zde uvedena taková rizika, která lze jednoznačně pojmenovat a doplnit 

k nim minimální požadované informace – tj. očekávaný finanční dopad a procento 

pravděpodobnosti. Abychom však mohli určit aktuální a celkový očekávaný dopad rizik 

projektu v daném čase, je zapotřebí kromě již identifikovaných rizik stanovit i tzv. nepřímo 

identifikovaná rizika. Jejich princip /stanovení je detailněji popsán v kapitole 4.4.4.[3] 
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4.4.4 Stanovení celkového očekávaného dopadu rizik „Realizace“ 

Rizika fáze „Přípravy“ i „Realizace“ se stanovují za pomoci očekávané (EL) a 

neočekávané (UL) ztráty. Jejich velikost se určí na začátku fáze „Příprava“, ale také během 

samotné realizace. 

Očekávaná a neočekávaná ztráta z rizik „Přípravy“ i „Realizace“ se snižuje s tím, jak 

jsou jednotlivé nejistoty odstraňovány nebo jak dochází k jejich uskutečnění a tím promítnutí 

do rozpočtu. Po průchodu přes Gate 5 již nelze evidovat rizika ve fázi „Přípravy“, neb tímto 

Gatem projekt přešel do fáze „Realizace“. Ve fázi „Rutinního provozu“, tedy v Gate 7, jsou 

očekávané a neočekávané ztráty z rizika nulové, protože samotná realizace projektu byla 

dokončena.  

Obdobný postup uvedený v Tabulka 7 se provádí i pro rizika identifikovaná ve fázi 

„Přípravy“. S ohledem na vysokou míru rozpracovanosti, resp. dokončení vybrané investice 

jsou již nyní evidována pouze rizika ve fázi „Realizace“, eventuálně „Provozu“. 

Tabulka 7  Rizika ve fázi „Realizace“ 

PPC Gate 6:

Z
m

ě
n

a
 (

o
d

 m
in

u
le

)

O
č
e
k

á
v

a
n

ý
 d

o
p

a
d

 

r
iz

ik
 (

E
L

 v
 m

il
.)

A
k

tu
á

ln
í 

st
a

v
 

n
e
ji

st
o

ty
 (

0
-1

0
)*

Z
m

ě
n

a
 (

o
d

 m
in

u
le

)

P
o

te
n

c
iá

ln
í 

d
o

p
a

d
 

r
iz

ik
 (

U
L

 v
 m

il
.)

*
*

O
č
e
k

á
va

n
ý
 d

o
p
a

d
 

ri
zi

k
 (

E
L

 v
 m

il
.)

A
k

tu
á

ln
í 

st
a

v 

n
e
ji

st
o

ty
 (

0
-1

0
)*

P
o

te
n

c
iá

ln
í 

d
o

p
a

d
 

ri
zi

k
 (

U
L

 v
 m

il
.)

*
*

1.  14,9 1  42,3 14,9 1 42,3
T- 1.1  0,8 89%  0,0 0,8 n/a 0,0

2.  14,9 1  9,2 14,9 1 1,6
K- 2.1  12,5 74%  1,9 18,1 0,4 1,9

3.  168,8 8  16,4 168,8 8 74,3
O-Rizika harmonog3.1  170,7 81%  16,6 186,7 0,4 82,2

4.  42,2 4  17,5 42,2 4 22,5
O-Kon4.1.  42,2 65%  17,4 44,2 0,6 23,6

5.  21,1 2  51,5 21,1 2 52,0
O-Rizika st5.1.  19,1 29%  45,5 22,1 0,6 54,5

6.  9,0 0  5,5 14,9 1 23,2
O-Techn6.1.  9,0 60%  5,4 9,0 0,5 5,4

7.  14,9 1  1,8 21,1 2 10,2

7.1  0,0 n/a  0,0 0,0 n/a 0,0
O-Rizika BOZP7.1.1  0,0 n/a  0,0 0,0 n/a 0,0

7.2  0,0 n/a  0,0 0,0 n/a 0,0
O-Rizika finan7.2.1  0,0 n/a  0,0 0,0 n/a 0,0

7.3  16,1 n/a  1,9 23,1 n/a 11,2
O-Ost7.3.1  16,1 73%  1,9 23,1 0,7 11,2

8.  21,1 2  11,5 21,1 2 13,6
P- 8.1.  18,8 89%  4,5 27,7 0,6 17,9

 0,0 n/a  0,0 0,0 n/a 0,0

 307,0 n/a  155,6 319,1 n/a 239,8Celkem

z toho konkrétně identifikováno v1***

OPERAČNÍ - ostatní rizika

PODNIKATELSKÁ RIZIKA

z toho konkrétně identifikováno v1***

z toho konkrétně identifikováno v1***

z toho konkrétně identifikováno v1***

Projekt:

z toho konkrétně identifikováno v1***
TRŽNÍ RIZIKA

KREDITNÍ RIZIKA

OPERAČNÍ - rizika harmonogramu

OPERAČNÍ - kontraktační rizika

Rizika Rozpočtu investice 

ve fázi Realizace

 (dopad po Gate 5)

Úprava EL, UL o rizika zahrnutá v OS

OPERAČNÍ - rizika stavby

OPERAČNÍ - technologická rizika

OPERAČNÍ - rizika financování

OPERAČNÍ - rizika BOZP, PO a OŽP
z toho konkrétně identifikováno v1***

OPERAČNÍ - jiná rizika

z toho konkrétně identifikováno v1***

Minulé hodnoty

z toho konkrétně identifikováno v1***

z toho konkrétně identifikováno v1***

z toho konkrétně identifikováno v1***

30.6.2013

 

Zdroj: Projektový tým 
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Hodnoty v Tabulka 7 ve sloupci Aktuální stav nejistoty je hlavní souhrnné subjektivní 

hodnocení projektového manažera, jak se měsíčně změnilo ohrožení rozpočtu vlivem celkové 

nejistoty výdajů během „Realizace“, přičemž na dané škále 0 – 10 znamená 1 minimální zdroj 

nejistoty a 9 naopak maximální zdroj nejistoty navýšení rozpočtu ve fázi „Realizace“. 

V případě extrémní nejistoty je možné zadat hodnotu 10 a stanovit výši rizika v milionech 

individuálně.  

Potenciální dopad rizik neočekávaných ztrát vyjadřuje extrémní dopad rizik nad rámce 

hodnoty ve sloupci Očekávaný dopad rizik kvantifikované na hladině 95% spolehlivosti, tudíž 

pouze s 5% pravděpodobností bude výsledný dopad zbývající nejistoty horší než uvedená 

hodnota v milionech. 

Očekávaný dopad rizik v hodnotě 307 mil. Kč ještě stanovuje předpokládanou výši 

rizikové rezervy do ukončení projektu. Graf 1 ukazuje dle již nastalých identifikovaných rizik 

(rizika s pravděpodobností 100 %) již uskutečněné vícenáklady (rizika) projektu do 

současného stavu. 

 

Graf 1 Skutečná rizika 

Zdroj: vlastní tvorba 
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4.5 Porovnání předpokládaných a skutečných rizik projektu 

Porovnáme-li princip stanovení rozpočtové (rizikové) rezervy v iniciační fázi daného 

projektu (kapitola 4.3) s tím, jak byla aplikována nová metodika na řízení rizik investic v roce 

2012, lze stanovit tyto výsledky: 

1. V iniciační fázi projektu bylo uvažováno s rozdělením rizik, která ponese generální 

dodavatel a která ponese investor. Praxe však ukázala, že veškerá rizika byla 

hrazena z rezervy investora s ohledem na zvolený dodavatelský model (generální 

dodavatel ve svém rozsahu neměl alokovány prostředky na krytí rizik). V pozdější 

fázi, kdy byla přijata nová metodika na řízení rizik investic, již bylo uvažováno 

s tím, že veškerá rizika ponese pouze investor. 

2. Předpokládaná výše rizik stanovená na základě procentuálních výpočtů stanovené 

brainstormingem se ve fázi „Realizace“ ukázala jako ne zcela dostatečná, budeme-li 

uvažovat pouze s riziky. Původní záměr totiž počítal se stanovením výše rezervy 

obsahující rizika a případné ostatní vícenáklady projektu. To však v rámci nové 

metody bylo nahrazeno tak, že veškeré vícenáklady je možné hradit pouze 

z rozpočtové (rizikové) rezervy, která byla stanovena novou metodou na hodnotu 

509 mil. Kč. 

3. Jako typ rizika s největší mírou reálného uskutečnění se ukázala rizika typu Ostatní 

podnikatelská. Tato rizika nastala zejména z důvodů: 

a) rozhodnutí investora z titulu zásadních změn projektu (rozsah, termín realizace), 

b) změn projektu vyvolaných potřebou omezit či eliminovat ohrožení reputace 

(pověsti, dobrého jména) projektu či investora, 

c) z jiných příčin z titulu interních změn priorit či strategie investora. 

Porovnáme-li tato nastalá rizika s tím, co bylo plánováno v iniciační fázi projektu, 

tak zde došlo k překročení. Oproti tomu však v jiných kategoriích reálná rizika 

nenastala a zde došlo k nedočerpání oproti předpokladům. 

4. Jako rizika s druhým největším reálným výskytem se ukázala rizika typu 

Harmonogram. Oproti předpokladu je však jejich reálný výskyt cca poloviční. Je 
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však nutno podotknout, že je nutné k těmto rizikům započíst očekávané dopady rizik 

typu Harmonogram z Tabulka 7. 

5. Jako rizika v pořadí s třetím největším reálným výskytem se ukázala rizika typu 

Ostatní operační, zahrnující zejména dílčí změny projektu ze strany investora, 

dílčích změn (vylepšení) projektu, vyvolané dobrovolným rozhodnutím investora a 

v poslední řadě i z jiných interních příčin na straně investora. Porovnáme-li tato 

rizika s tím, jak byla v obdobné oblasti plánována v iniciační fázi projektu (typ 

Ostatní / organizační), došlo zde k překročení. 

6. Budeme-li porovnávat ostatní kategorie, zejména nastalá technologická a stavební 

rizika, tak ta jsou výrazně nižší než rizika stanovená v iniciační fázi projektu a zde 

došlo k výrazné úspoře. 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání předpokládaných a skutečných rizik 

realizace vybrané investice. Zvolenou investicí se stal investiční projekt výstavby nové 

paroplynové elektrárny. Investorem je společnost, která má propracované projektové řízení 

investičních projektů na vysoké úrovni, avšak řízení rizik v době přípravy projektu příliš 

propracované nebylo. Na začátku se tedy rizika stanovovala breanstormingovou metodou a 

nepostupovalo se dle žádné metodiky. Až v průběhu tohoto projektu byla zavedena nová 

metodika na řízení rizik investic a stanovení rizikové rezervy projektu. Celé porovnání 

předpokládaných a skutečných rizik vybrané investice tedy bylo výrazně ovlivněno touto 

skutečností. Původní rezerva byla přehodnocena a rozpočtová rezerva stanovena na základě 

vývoje projektu. 

V praxi se nová metodika na řízení rizik investic osvědčila zejména v přesnějším 

alokování očekávaných (identifikovaných) rizik projektu a nově stanoveném jednotném 

reportingu společnosti, umožňující porovnání obdobných projektů realizovaných investorem. 

Samotné porovnání předpokládaných a skutečných rizik projektu nebylo úplně do 

detailu možné. Prvotně se stanovovala rizika v podobě tabulky uvedené v Příloha 1, kde se 

pouze rizika rozdělila dle jednotlivých kategorií a závažnosti na skupinu rizik, která nese 

investor a na rizika, která nese generální dodavatel. Po zavedení metodiky se přistupovalo 

k řízení rizik rozdílným způsobem. Kladl se důraz na identifikaci a vyhodnocení rizik, které 

ohrožují cíle projektu. Výstupy z řízení rizik po zavedení metodiky byly rozdílné a tak 

detailní porovnání nebylo možné. I tak se obecné srovnání podařilo.  

Jako nastalá rizika s největším dopadem do rozpočtové rezervy se ukázala rizika typu 

Ostatní podnikatelská, která nebyla v iniciační fázi projektu výrazně plánována. Na druhé 

straně nenastala rizika typu stavební a technologická v takové hodnotě, jak bylo plánováno.  

Závěrem je však nutné podotknout, že vybraná investice není v době zpracování 

bakalářské práce zcela dokončena a předána investorovi k provozování. Lze tedy 

předpokládat ještě mírný nárůst v „očekávaných“ rizicích projektu.  



 

 

Seznam použité literatury 

1. KORECKÝ, Michal; TRKOVSKÝ, Václav. Management rizik projektů se zaměřením na 

projekty v průmyslových podnicích. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011, 583 s. 

ISBN 978-80-247-3221-3 

2. SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Čtvrté 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 488 s. ISBN 978-80-247-4644-9 

3. Metodika společnosti – Řízení rizik investic, identifikační kód XY_ME_0916r00 

4. All for Power. Ostrava: Konstrukce Media, 2007-, roč. 2011, č. 01. ISSN 1802-8535  



 

 

 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Schéma managementu rizik ........................................................................... 11 

Obrázek 2  Půdorys celkové situace................................................................................ 19 

Obrázek 3  3D model paroplynové elektrárny ................................................................ 20 

Obrázek 4 Fáze projektu a Gates .................................................................................... 22 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Hlavní skupiny rizik ....................................................................................... 13 

Tabulka 2 Rozdělení rizikové rezervy ............................................................................. 23 

Tabulka 3  Základní typy rizik vs. Gates ......................................................................... 24 

Tabulka 4 Rozpočtová rezerva pro G1 - G3 ................................................................... 26 

Tabulka 5  Rozpočtová rezerva pro G4........................................................................... 26 

Tabulka 6  Rozpočtová rezerva pro G5........................................................................... 27 

Tabulka 7  Rizika ve fázi „Realizace“ ............................................................................ 28 

Seznam grafů 

Graf 1 Skutečná rizika ..................................................................................................... 29 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Analýza rizik ve fázi příprava projektu .......................................................... 1 

Příloha 2 – Identifikovaná rizika na přiloženém CD 



 

2014  1 

 

Příloha 1 – Analýza rizik ve fázi příprava projektu   

Vysvětlivky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZP bezpečnost a ochrana  

 zdraví při práci 

DD detail design 

GD generální dodavatel 

HMG harmonogram 

KP koncepční projekt 

NA nákup 

OB obchodní balíček 

OP obchodní případ 

OŽP ochrana životního  

 prostředí 

PM projekt manager 

PO požární ochrana 

PPC paroplynový cyklus 

SoD smlouva o dílo 

ZD zadávací dokumentace 

 

Zpracoval : J.Kotoun; J.Vondráček; V.Poklop; J.Wurfl 
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0,90% 0,70% 0,50% 0,30% 0,10% 0,90% 0,70% 0,50% 0,30% 0,10%

Vnější rizika 0,01% 0,01% 0,00%

Riziko deafaultu (selhání) vlády 0,00%

Nadnárodní politické riziko 0,00%

Legislativní / daňové riziko x x

možné změny daňových systémů v době 

realizace
sledovat změny legislativy

0,01% 0,01% 0,00%

0,00%

Finanční 0,01% 0,01% 0,00%

Finanční slabost odběratele 0,00%

Financování projektu 0,00%

Žádné páky na vymáhání plateb po splatnosti 0,00%

Pravděpodobný záporný cash flow 0,00%

eskalace nákladů GD x x obtížný odhad růstu přijetí metodik eskalace 0,01% 0,01% 0,00%

Kontraktační / smluvní 1,11% 0,75% 0,36%

Nepřeklopení technického zadání kontraktu do dodavatelských 

smluv x x

není KP; není ZD pro OB před termínem 

dodavatelských SoD
kontraktační jednání

0,35% 0,30% 0,05%

Nepřeklopení obchodních podmínek do dodavatelských smluv x x

není KP; není ZD pro OB před termínem 

dodavatelských SoD
kontraktační jednání

0,25% 0,25% 0,00%

Nepřesná specifikace rozsahu kontraktu/smlouvy x x není ZD pro OB kontraktační jednání 0,01% 0,01% 0,00%

Omezenost zdrojů našich dodavatelů (technické, finanční, 

personální aj.) x x
rozpory v projednávání hmg a SoD

zpracovat hmg jednotlivých OB a jejich 

vzájemnou provázanost 0,09% 0,06% 0,03%

Smluvní pokuty a náhrady škody - náklady hradí GD x x nepřenositelnost v plné výši koordinace hmg; nekvalita dodávek 0,25% 0,00% 0,25%

Rizika změn kontraktu / smlouvy - změnové řízení x x změnové řízení dokumentů pravidla změnového řízení 0,15% 0,13% 0,02%

Schválení vybraných dodavatelů zákazníkem x x výběr a schválení dodavatelů koordinace NA GD a NA investora 0,01% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00%

Stavebně-technologická a  projekční rizika 1,18% 0,84% 0,34%

Nestandardnost technologie x x první PPC projekt obou partnerů doplnění týmu PM 0,09% 0,05% 0,05%

Neobvyklé nebo neznámé standardy / normy x x normy EN verzus ASME smluvní jednání 0,03% 0,00% 0,03%

Extrémní požadavky 0,00% 0,00% 0,00%

Riziko projektové dokumentace x x koordinace dokumentace smluvní projednání 0,49% 0,29% 0,20%

Riziko konstrukce /stavby x x společné stavební objekty řešení DD stavby 0,01% 0,01% 0,00%

Riziko stávajícího objektu - rekonstrukce, dostavby 0,00% 0,00% 0,00%

Riziko stavu lokality x x dořešení seizmicity výklad normem, uplatnění v KP a v ZD 0,21% 0,21% 0,00%

Omezené zdroje na uvádění do provozu 0,00% 0,00% 0,00%

Omezené zdroje našich dodavatelů x x technické složky dodavatelů potvrzení kapacitních plánů dodavatelů 0,35% 0,28% 0,07%

0,00% 0,00% 0,00%

Garanční 0,43% 0,27% 0,16%

Pravděpodobnost reklamací v záruční době x x reklamace, garance výkonu kontroly jakosti 0,15% 0,11% 0,05%

Subdodavatelé nepokryjí záruční dobu x x garance kusových dodavatelů korekce výše garanční rezervy 0,21% 0,13% 0,08%

Velmi vysoké náklady na garanční opravy x x

garance kusových dodavatelů hlavních 

komponent
korekce výše garanční rezervy

0,07% 0,04% 0,03%

0,00% 0,00%

BOZP, PO a OŽP 0,04% 0,04% 0,00%

Rizika porušení BOZP x x důsledná prevence a kontrola programy zajištění, přílohy SoD 0,01% 0,01% 0,00%

Ohrožení životního prostředí x x důsledná prevence a kontrola programy zajištění, přílohy SoD 0,01% 0,01% 0,00%

Zacházení a likvidace nebezpečných odpadů x x důsledná prevence a kontrola programy zajištění, přílohy SoD 0,01% 0,01% 0,00%

Nebezpečné prostředí z hlediska PO x x důsledná prevence a kontrola programy zajištění, přílohy SoD 0,01% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Harmonogram 1,14% 0,37% 0,77%

Krátký čas na dokončení x x nejsou SoD smluvní jednání 0,15% 0,14% 0,02%

Podmínky převzetí nejsou dobře definovány 0,00% 0,00% 0,00%

Závazky odběratele nejsou dobře definovány 0,00% 0,00% 0,00%

Nedodržení milníků x x neuzavřené SoD; nejasné vazby hmg smluvní jednání 0,15% 0,12% 0,03%

Časový limit pro schválení dokumentace není dobře definován x x

složité schvalovací řízení, hmg 

nepředpokládá jeho opakování
jednání

0,21% 0,04% 0,17%

Časový limit na požadované změny není dobře definován x x není rezerva na změnové řízení jednání 0,35% 0,07% 0,28%

Omezené projekční zdroje GD x x

nepředpokládaná změna priorit realizace 

OP
optimalizace kapacit

0,21% 0,00% 0,21%

Jsou pravděpodobná penále za zpoždění x x neuzavřené SoD; nejasné vazby hmg smluvní jednání 0,07% 0,00% 0,07%

0,00% 0,00%

Jiné 0,09% 0,05% 0,05%

Organizační x x složitá struktura zajištění OP vzájemná komunikace 0,09% 0,05% 0,05%

0,00%

EndOfList

4,01% 2,33% 1,68%

Rezerva na rizika OP CZK CZK

4,01% SK SK

Z toho investor 2,33% USD USD

Z toho generální dodavatel 1,68%

EUR EUR

 Projekt manažer - podpis/datum

 Risk manažer - podpis/datum 

Vypočtená výše rezervy na rizika 

Úroveň rizika (Risk level) Závažnost následků (Risk severity)

PROJEKT: PPC

Analýza rizik (risk assessment) 

Stanovená rezerva na rizika pro OP

Rezerva na rizika je stanovena dle výsledků analýzy rizik a se zohledněním dalších skutečností vztahujících se k OP. Nezahrnuje kursová rizika.

Preventivní opatření

 (Precautionary measures)

Komentář

(Comments)


