
Příloha č. 2 Identifikovaná rizika

Celkem v zobrazených řádcích: 206,90 118,4 Termín PAC: 267,6

ID části 

projektu 

(OB, DP)

Kategorie rizika Příčiny rizika Riziko Očekávaný 

dopad rizika (v 

měně rozpočtu 

projektu, v mil.)

Pravděpodo

bnost

Popis dopadu rizika Očekávaný 

dopad na termín 

celého projektu

Potenciální 

dopad na termín 

celého projektu

Dopad na gar. 

Parametry 

(Ano / Ne)

Potenciální dopad (v 

měně rozpočtu 

projektu, v mil.)

Termín 

expirace 

rizika

Popis opatření 

OB02 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba Nestandartnost konstrukce/stavby 40,0 20% Vícepráce 0 3M Ne 50,0 28.2.2014

Sjednocení termínů a 

pojmů v SoD, 

projednání s OB02 - 

úpravy v SoD

OB08 O-Rizika harmonogramu Jiné příčiny z titulu harmonogramu

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 100% Posun PAC o 3 měsíce 0 1M Ne 0,0

Monitorování termínů v 

procesu legislativního 

zabezpečení

OB10 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace 

kontraktu / smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 10,0 50% Navýšení ceny OB10 0 1M Ne 17,0 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD 

a v KP

OB12 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - kvalita plnění

Nedodržení garantovaných parametrů - 

pomocné dochlazení 54,0 0%

Vliv na navazující OB, snížení 

celkové účinnosti elektrárny. 3M 4M Ne 80,0 31.12.2013

Kontrola výroby a 

realizace dle 

schváleného DD, 

nezávislý posudek, 

garančn

OB05 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Prodloužení termínu plnění dodávky 

oproti plánu/kontraktu 0,0 0%

Skluz termínů při uvádění do 

provozu 0 1M Ne 50,0 31.12.2012

Kontrola plnění výroby, 

dodávek a montáže

OB03 P-Politická rizika Legislativní změny

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 100% Posun PAC o 3 měsíce 0 1M Ne 0,0

Sjednocení termínů a 

pojmů v SoD, 

projednání s OB02 - 

úpravy v SoD

OB09 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů zahájení uvádění 

do provozu 25,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže 3M 4M Ne 35,0 31.8.2013 Vyhodnocování HMG

OB19 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínu dodavatele pro 

OB01, OB02 a OB03 0,0 0%

Posun montáže a uvádění do 

provozu OB01, OB02 a OB03 0 1M Ne 0,0

Zvýšená průběžná 

kontrola postupu prací

OB05 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Zpoždění uvedení bloku do provozu 32,0 0%

Vícenáklady na projektu 

(vícepráce) 0 1M Ne 50,0 31.1.2013

Vyhodnocování HMG, 

zkoordinovaný projekt

OB03 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 3,0 50% Vícepráce 0 1M Ne 4,0 28.2.2014

Přenesení rizika na 

OB03 či jiného 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

defin.v SoD a KP

OB05 O-Rizika harmonogramu Omezené interní lidské zdroje

Nedostatečné kapacity dodavatele při 

provádění realizace prací. 27,0 0%

Nedodržení termínů a kvality, 

navýšení rozpočtu. 0 1M Ne 55,0 30.6.2013

Kontroly kvality ve 

výrobě a montáži, 

krizové řízení

OB18 O-Rizika stavby Stav lokality Likvidace ekologických zátěží 5,0 70%

Vícenáklady z důvodu 

likvidace ekolog. zátěží 0 1M Ne 6,0 28.2.2014

Sjednocení termínů a 

pojmů v SoD, 

projednání s OB03 - 

úpravy v SoD

OB06 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání 

dokumentace 15,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. 0 1M Ne 20,0 31.3.2013

Vyhodnocování HMG, 

zkoordinovaný projekt

OB09 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace 

kontraktu / smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 15,0 50% Navýšení ceny OB09 Ne 35,0 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD 

a v KP

OB12 O-Rizika stavby Stav lokality

Realizace stavebních prací v zimním 

období. 0,0 0%

Časové skluzy ovlivňující 

realizaci prací, navýšení ceny 

OB12. Ne 0,0

Důkladná definice 

zimních opatření v DD 

včetně podmínek jejich 

realizace.

OB08 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického zadání 

do dodavatelských smluv

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB01 0 1M Ne 10,0 31.12.2012

Zvýšená kontrola 

postupu prací na OB01

OB08 O-Rizika harmonogramu Jiné příčiny z titulu harmonogramu

Odchylky v dílčích termínech oproti SoD 

vzniklé při rozpracování smluvního hmg 0,0 0%

Nevyrobená elektřina, snížení 

NPV, vícepráce 0 1M Ne 0,0

Vyjednávání o ceně za 

posun při přípravě 

dodatku SoD

OB05 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků

Nedodržení termínů zahájení uvádění 

do provozu 13,2 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. 0 1M Ne 20,0 31.8.2013

Kontrola předávání 

připojovacích míst - 

vyhodnocování HMG

OB02 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického zadání 

do dodavatelských smluv

Protiplnění a vzájemná koordinace ze 

smlouvy 8,0 0% Navýšení ceny OB02 0 1M Ne 10,0 31.3.2013

Důkladná identifikace 

skutečného navýšení 

rozsahu nad smluvní 

rámec 

OB02 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Zpoždění montáže a uvádění do 

provozu 15,6 0% Vícepráce 0 1M Ne 31,0 31.7.2013

Kontrola předávání 

připojovacích míst - 

vyhodnocování HMG

OB10 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů zahájení uvádění 

do provozu 0,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB03 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického zadání 

do dodavatelských smluv

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 100% Navýšení ceny OB03 0 1M Ne 0,0

Vyhodnocování HMG, 

zkoordinovaný projekt

OB19 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Zvýšené náklady na protihluková 

opatření 0,0 0% Zastavení projektu 0 1M Ne 0,0

Realizace (optimalizace) 

technických opatření ke 

snížení hluku

OB18 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Likvidace ekologických zátěží 0,0 0%

Vícenáklady a nedodržení dílčích 

milníků z důvodu likvidace 

ekolog. zátěží 0 1M Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB19 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Doplnění rozsahu Díla v části OB o 

řídící a ovládací prvky - zvýšení 

automatizace 0,0 0%

navýšení rozsahu plnění Díla - a 

navýšení nákladů/ceny Ne 4,0 31.12.2012

Jednání s dodavatelem 

o výši ceny za 

navrženou projektovou 

změnu, optimalizace 

ceny s ohledem na 

původní technické 

řešení.

OB09 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Provedení zkoušek potřebných pro 

zahájení PKV 18,0 0%

Posun průběžné doby montáže, 

pozdější zahájení uvádění do 

provozu a ohrožení termínu 

PAC. 3M 4M Ne 20,0 31.7.2013

Zvýšená kontrola při 

zpracování předchozích 

částí projektové 

dokumentace.

OB05.1 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Zpoždění uvedení bloku do provozu 9,9 0%

Vícenáklady na projektu 

(vícepráce) Ne 15,0 28.2.2013

Vyhodnocování HMG, 

zkoordinovaný projekt

OB19 O-Rizika stavby Stav lokality

Realizace stavebních prací v zimním 

období. 0,0 0%

Časové skluzy ovlivňující 

realizaci prací, navýšení ceny 

OB14. Ne 0,0

Důkladná definice 

zimních opatření včetně 

podmínek jejich 

realizace.

OB19 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba 

Náklady plynoucí ze změny rozsahu 

stavebních prací 3,7 25% Vícepráce 0 1M Ne 6,0 28.2.2014

Přenesení obchodních 

podmínek na OB06, 

obchodní strategie



OB08 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 5,0 50%

Vícenáklady na projektu 

(vícepráce) 0 4M Ne 6,0 28.2.2014

Sjednocení termínů a 

pojmů v SoD, 

projednání s OB01- 

úpravy v SoD

OB09 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů zahájení uvádění 

do provozu 0,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. 0 1M Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB12 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínu Uvedení do 

provozu 0,0 0% Prodloužení termínu najetí 0 1M Ne 12,0 31.10.2012

Zvýšená průběžná 

kontrola postupu prací

OB05 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání 

dokumentace 0,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. 0 1M Ne 0,0

Zvýšená kontrola při 

zpracování předchozích 

částí projektové 

dokumentace.

OB09 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání realizační 

dokumentace 0,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. 0 1M Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB05 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB05 Ne 15,0 31.12.2012

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB07 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání 

dokumentace (např. revizní zprávy) 5,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. 0 1M Ne 10,0 30.11.2012

Zvýšená kontrola při 

zpracování předchozích 

částí projektové a 

technické dokumentace.

OB19 O-Rizika stavby Jiné příčiny z titulu stavby

Zvýšené náklady na finální úpravy 

a repase (podlahy, stěny, výtahy, 

jeřáby) 1,0 55% Vícepráce Ne 1,1 28.2.2014

Zvýšená kontrola 

provádění prací, 

monitoring 

požadavků na 

vícepráce.

OB19 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace projektu

Zvýšené náklady plynoucí z koordinace 

OB09, OB10 a OB11 0,0 0%

Časové skluzy ovlivňující 

realizační část projektu 0 1M Ne 0,0

Zvýšená kontrola 

provádění prací, 

monitoring požadavků 

na vícepráce.

OB10 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Zpoždění předání PAC 31,9 0%

Nedodržení termínu PAC z 

důvodu předávání dokumentace 0 1M Ne 40,0 30.9.2013

Zvýšená kontrola při 

zpracování předchozích 

částí projektové 

dokumentace.

OB06 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB06 0 1M Ne 12,0 31.12.2012

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB06 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - kvalita plnění Nesplnění garantovaných hodnot/limitů 0,0 0%

Nevyrobená elektřina, snížení 

NPV, vícepráce 0 1M Ne 14,0 31.12.2012

Přenesení obchodních 

podmínek na OB06, 

obchodní strategie

OB07 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace 

kontraktu / smlouvy

Vícenáklady spojené se změnovým 

řízením 10,0 55% Navýšení inv. nákladů OB 3M 4M Ne 11,0 28.2.2014

Přenesení obchodních 

podmínek na OB07, 

obchodní strategie

OB05.1 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB04 Ne 10,0 30.11.2012

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB17 P-Politická rizika Legislativní změny Vícenáklady z posunu PAC 10,0 0% Posun PAC o 3 měsíce 0 Ne 15,0 31.7.2013

Zvýšená kontrola 

dodavatele části OB10, 

nasazení krizového 

řízení. 

OB02 P-Politická rizika Legislativní změny

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 100% Posun PAC o 3 měsíce 0 1M Ne 0,0

Vyjednávání o ceně za 

posun při přípravě 

dodatku SoD

OB05.1 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání realizační 

dokumentace 0,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. 1M Ne 0,0

Zvýšená kontrola při 

zpracování předchozích 

částí projektové a 

technické dokumentace.

OB09 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB09 0 1M Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB11 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání EPS, 

detekce plynu 1,0 0%

Nedodržení termínu Uvedení 

zařízení do provozu 3M 4M Ne 1,0 31.5.2013

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB13 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace 

kontraktu / smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 2,0 50% Navýšení ceny OB13 0 1M Ne 3,0 28.2.2014

Zvýšená kontrola 

postupu prací na 

OB13

OB11 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB11 0 1M Ne 23,0 31.12.2012

Zvýšená kontrola při 

zpracování předchozích 

částí projektové 

dokumentace.

OB19 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení rozsahu dodávky v části 

elektro pro technologii, včetně napájení 

nových systémů VZT 0,0 0%

navýšení rozsahu plnění Díla - a 

navýšení nákladů/ceny 0 1M Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB08 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Posun PAC 28,0 0%

Nedodržení průběžných lhůt pro 

uvádění do provozu 0 1M Ne 56,0 30.6.2013

Kontrola předávání 

připojovacích míst - 

vyhodnocování HMG

OB11 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace 

kontraktu / smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 18,0 80% Navýšení ceny OB11 0 1M Ne 20,0 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD 

a v KP

OB12 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Rizika změn kontraktu/ smlouvy 

vyvolané objednatelem 0,0 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0 1M Ne 6,0 30.11.2012

Přenesení rizika na 

Zhotovitele či jiného 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB05.1 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění Stavební nepřipravenost pro OB04 0,0 0%

Nedodržení termínů předání 

staveniště a zahájení montáže, 

navýšení ceny OB04. Ne 0,0

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB09 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB09.2 Ne 0,0

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB12 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Stavební nepřipravenost od OB12 pro 

OB09. 0,0 0%

Nedodržení termínů předání PM 

a zahájení montáže 

stroj.zařízení, navýšení ceny 

OB09. 0 1M Ne 10,0

Koordinace a zvýšená 

kontrola postupu prací 

OB12.



OB10 P-Politická rizika Legislativní změny

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 0% Posun PAC o 3 měsíce 0 1M Ne 0,0

Zvýšená kontrola při 

zpracování předchozích 

částí projektové 

dokumentace.

OB10 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Provedení zkoušek potřebných pro 

zahájení PKV 15,0 0%

Posun průběžné doby montáže, 

pozdější zahájení uvádění do 

provozu a ohrožení termínu 

PAC. 3M 4M Ne 25,0 31.8.2013 Vyhodnocování HMG

OB18 P-Politická rizika Legislativní změny

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 0% Posun PAC o 3 měsíce 0 1M Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB05.1 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Opožděné dodání zařízení na stavbu a 

do montážní zóny (včetně transportu). 0,0 0%

Nedodržení následných termínů 

realizace včetně PAC, vícepráce, 

navýšení ceny OB04. Ne 3,0 31.10.2012

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB07 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Stavební připravenost pro OB07 

nepředání vnější části 0,0 0%

Nedodržení termínů předání 

staveniště a zahájení montáže, 

navýšení ceny OB07. Ne 0,0

Kontroladodržování 

průběžných termínů

OB06 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Opožděné předání připojovacích míst 

pro OB06 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu. 0 1M Ne 15,0 31.12.2012

Kontrola předávání 

připojovacích míst - 

vyhodnocování HMG

OB08 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB08 Ne 0,0

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB05.1 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění Zpoždění dodávek elektro pro OB04 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu, navýšení 

ceny OB04. Ne 10,0 30.11.2012

Zvýšená kontrola 

dodavatele části 

elektro(OB09)+ OB10, 

nasazení krizového 

řízení. 

OB06 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění Stavební nepřipravenost pro OB06 0,0 0%

Nedodržení termínů předání 

staveniště a zahájení montáže, 

navýšení ceny OB04. 0 1M Ne 0,0

Důkladná definice 

zimních opatření v DD 

včetně podmínek jejich 

realizace.

OB06 O-Rizika stavby Jiné příčiny z titulu stavby Zpoždění montáže elektro pro OB06 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu, navýšení 

ceny OB04. 0 1M Ne 5,0 31.10.2012

Kontrola předání 

připojovacích míst od 

OB09 a OB10

OB07 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Zpoždění dodávek elektro pro OB07 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu, navýšení 

ceny OB07. Ne 5,0 30.11.2012

Přenesení rizika na 

Zhotovitele či jiného 

dodavatele, obchodní 

strategie, koordinace 

rozsahu dodávek 

definovaných v SoD a v 

KP

OB05.1 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Opožděné předání připojovacích míst 

pro OB04 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu. 1M Ne 2,0 31.10.2012

Koordinace a zvýšená 

kontrola postupu prací 

OB04.

OB07 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Opožděné dodání zařízení na stavbu a 

do montážní zóny (včetně transportu). 0,0 0%

Nedodržení následných termínů 

realizace včetně PAC, vícepráce, 

navýšení ceny OB07. Ne 5,0 31.10.2012

Kontrola výroby a 

dodání na stavbu

OB06 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Opožděné dodání zařízení na stavbu a 

do montážní zóny (včetně transportu). 1,0 0%

Nedodržení následných termínů 

realizace včetně PAC, vícepráce, 

navýšení ceny OB06. Ne 3,0 30.6.2013

Kontrola výroby a 

dodání na stavbu

OB08 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění Zpoždění dodávek  pro OB08 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu, navýšení 

ceny OB08. 1M Ne 3,0 31.10.2012

Zvýšená průběžná 

kontrola postupu prací

OB08 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění Stavební nepřipravenost pro OB08 0,0 0%

Nedodržení termínů předání 

staveniště a zahájení montáže, 

navýšení ceny OB08. Ne 0,0

Jednání s dodavatelem 

o výši ceny za 

navrženou projektovou 

změnu, optimalizace 

ceny s ohledem na 

původní technické 

řešení.

OB10 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů zahájení a 

ukončení díla, nezkoordinovanost s 

odstávkou elektrárny 0,0 0%

Nedodržení termínu zahájení a 

ukončení montáže - prodloužení 

odstávky elektrárny. 0 1M Ne 0,0 Vyhodnocování HMG

OB07 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Opožděné předání připojovacích míst 

pro OB07 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu. Ne 3,0 31.10.2012

Kontrola předávání 

připojovacích míst - 

vyhodnocování HMG

OB10 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB10.x 0 1M Ne 0,0

Důkladná definice 

zimních opatření včetně 

podmínek jejich 

realizace.

OB08 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání 

dokumentace 0,0 0%

Nedodržení termínu zahájení 

montáže a ohrožení termínu 

PAC. Ne 0,0

Zvýšená kontrola 

provádění prací, 

monitoring požadavků 

na vícepráce.

OB08 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Opožděné předání připojovacích míst 

pro OB08 0,0 0%

Posune termín zkoušek a 

uvádění do provozu. Ne 0,0 31.10.2012

Zvýšená kontrola 

provádění prací, 

monitoring požadavků 

na vícepráce.

OB05.1 P-Politická rizika Legislativní změny

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 100% Posun PAC o 3 měsíce Ne 0,0

Zahrnutí výrobních a 

dodávkových činností 

do hmg, aktualizace 

hmg, koordinace 

dodávek

OB06 P-Politická rizika Legislativní změny

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 100% Posun PAC o 3 měsíce 0 1M Ne 0,0

Monitorování termínů v 

procesu legislativního 

zabezpečení

OB07 P-Politická rizika Legislativní změny

Vícenáklady z posunu PAC z důvodu 

skluzu legislativy 0,0 100% Posun PAC o 3 měsíce 0 1M Ne 0,0

Vytvořit HMG 

průzkumných prací. 

Zanesení přesného 

rozsahu prací do SoD 

OB na likvidaci 

ekologických zátěží

OB09 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů zahájení a 

ukončení díla, nezkoordinovanost s 

odstávkou elektrárny 0,0 100% Navýšení ceny OB09.1 0 1M Ne 0,0

Monitorování termínů v 

procesu legislativního 

zabezpečení

OB11 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0,0 0% Navýšení ceny OB11 0 1M Ne 0,0

Monitorování termínů v 

procesu legislativního 

zabezpečení

OB13 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Nedodržení termínů předání stavební 

připravenosti Zařízení staveniště 0,0 100%

Nedodržení termínů předání 

Zařízení staveniště Ne 0,0

OB05.1 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Nedodržení termínů předání stavební 

připravenosti 0,0 0% Nedodržení termínů předání Ne 0,0

OB15 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Nedodržení termínů předání stavební 

připravenosti 0,0 0% Nedodržení termínů předání Ne 0,0

OB16 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Nedodržení termínů předání stavební 

připravenosti 0,0 0% Nedodržení termínů předání Ne 0,0

OB16 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění Riziko dílčího selhání dodavatele 4,7 0%

Prodloužení termínu uvedení do 

provozu 3M 4M Ne 8,0 31.8.2013

Podrobná příprava, 

koordinace 

dokumentace uvádění 

do provozu  

OB19 O-Rizika stavby Jiné příčiny z titulu stavby

Nedodržení tolerancí základů 

OB01,03 15,0 40%

Zpoždění navazujících 

činností a nedodržení termínů 

ukončení, navýšení rozpočtu. 1M 2M Ne 16,0 28.2.2014

Pravidelné 

vyhodnocování a 

měření základů



OB19 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků

Nedodržení termínů předání stavební 

připravenosti OB09.3 0,0 0%

Nedodržení termínů předání 

staveniště 1M 2M Ne 20,0 Vyhodnocování HMG

OB20 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Požadavek na vlastní plynovou kotelnu 100,0 0% Navýšení rozpočtu 1M 2M Ne 120,0 31.8.2013

Vyhodnocování 

strategie

OB19 P-Politická rizika Legislativní změny Zpoždění vydání stavebního povolení 0,0 0% Nedodržení termínů předání 1M 2M Ne 10,0

OB19 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění Zpoždění předání díla 15,0 0% Nedodržení termínů předání 3M 4M Ne 25,0 31.3.2013

OB17 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu SaVi 80,0 100% Oprava poškozených komunikací 1M 2M Ne 100,0 31.5.2013

OB02 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Opce-Čistící operace pro blok PPC 0,0 100% Posun PAC o 3 měsíce 0 3M Ne 0,0

Jednání s dodavatelem 

o výši ceny za 

navrženou projektovou 

změnu, optimalizace 

ceny s ohledem na 

původní technické 

řešení.

OB02 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - termín plnění

Čistící operace pro blok PPC - 

demontáž 10,0 0% Posun PAC o 3 měsíce 3M 4M Ne 15,0 31.5.2013 Vyhodnocování HMG

GD P-Politická rizika Legislativní změny

Terminové a komeč. dopady z důvodu 

posunutí PAC 0,0 100% Posun PAC Ne 0,0 31.3.2012

GD P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Zavedení DMDI u GD 0,0 100% - Ne 0,0 31.3.2012

OB08 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy Základní demontážní deska 0,2 100%

Podmínka plnění servisní 

smlouvy Ne 0,2

OB08 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Integrace ŘS OB01, OB03 a OB10 za 

použití technologie T3000 0,3 100%

Změna propojení plynových 

turbín -  Úprava software a 

hardware, dle popisu v přiložené 

technické dokumentaci Ne 0,3

OB08 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Dodatečné školení pro 8 operátorů 3,8 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 4,0

OB08 O-Rizika harmonogramu

Časový limit pro dodání 

dokumentace není dobře 

definován

Termínové a komerční dopady do SoD z 

důvodu posunutí termínu plnomocného 

Stavebního povolení  a posunutí 

termínu PAC 45,9 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 0 1M Ne 50,0

OB08 T-Komoditní rizika

Změny cen komoditních 

vstupů Sjednocení podoby značení štítky 1,0 89%

Navýšení investičních 

nákladů již uzavřených OB Ne 1,0 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB02 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Změna dispozice kotelny 0,0 100%

Změna dispozice kotelny z jedné 

kotelny na dvě samostatné 

kotelny 0 1M Ne 0,0

OB02 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy Změna hlučnosti na výstupu z komína 0,0 100%

Požadavek na akustický výkon 

na výstupu z komína max. 

LWA=100dB s odpovídající 

změnou garantovaného 

parametru akustického tlaku na 

LAeq = 80db Ne 0,0

OB02 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Změna provozního režimu 0,0 100%

Požadavek na cyklický provoz 

s nočními odstávkami Ne 0,0

OB02 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

Realizační dokumentace základů kotlů 

a kotelen v rámci OB 02 0,0 100%

Rozsah plnění se doplní 

o vypracování realizační 

dokumentace základů kotlů 

a kotelen v rámci OB 02 včetně 

autorského dozoru na stavbě na 

základě vypracované nabídky. Ne 0,0

OB02 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Změna soklu kotelny 0,0 100%

Změna výšky soklu kotelen z 2 m 

na 3m a změna provedení zoklu 

z nosného zdiva na 

prefabrikované železobetonové 

tepelně izolované panely Ne 0,0

OB02 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Povrchová úprava opláštění kotelny 0,0 100%

Změna povrchové vrstvy 

profilovaných trapézových plechů 

v souvislosti s požadavkem na 

sjednocení architektonického 

řešení povrchové úpravy 

opláštění budov Ne 0,0

OB02 P-Politická rizika Legislativní změny

Termínové a komerční dopady do SoD z 

důvodu posunutí termínu plnomocného 

Stavebního povolení  a posunutí 

termínu PAC 0,0 100% 0 1M Ne 0,0

OB02 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba Změna konstrukce soklu kotelny 0,0 100%

Snížení soklu kotelny na -0.75 m 

a zavěšení panelu na ocelové 

sloupy Ne 0,0

OB02 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Prohřívání kotlů při 56 hodinové 

odstávce 0,0 100%

Zkrácení najížděcích časů po 56 

hodinové odstávce. Snížení 

nízkocyklové únavy bubnů VT 

bubnů Ne 0,0

OB02 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Čistící operace pro blok PPC  0,0 100%

Požadavek GD je provedení 

čistících operací a zajištění 

potřebných dodávek i pro OB 05 

(Spojovací potrubí) a OB 03 

(Strojovna parní turbíny s 

příslušenstvím) Ne 0,0

OB02 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Využití kondenzátu z PPC 0,0 100%

Využití kondenzátu z PPC - 

zrušení tras vstřiků a chlazení do 

náběhového expandéru včetně 

měření a regulace Ne 0,0

OB02 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Měření tečení materiálu parovodů a 

částí kotlů potenciálovou metodou 0,0 100%

Dle SoD je požadována instalace 

měřících míst pro měření 

deformace způsobené při tečení 

materiálu parovodů v provozních 

podmínkách Ne 0,0

OB03 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Kondenzátní čerpadla I.stupně vč. 

příslušenství 0,0 100%

Rozšíření dodávky o 

Kondenzátní čerpadla I.stupně a 

s tím spojené potrubí, armatury, 

montáž, spouštění, uvedení do 

provozu Ne 0,0

OB03 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie  Změna budícího transformátoru 0,0 100%

Změna provedení budícího 

transformátoru z původně 

uvažovaného vnitřního provedení 

na venkovní. Ne 0,0

OB03 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie  Regulační klapka DN 700 0,0 100%

Použití regulační klapky DN700 

na NT páře namísto uzavírací Ne 0,0

OB03 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Dovybavení armatury DN 150 

elektropohonem 0,0 100%

Zajištění dálkového ovládání 

armatury ze strany obsluhy Ne 0,0

OB03 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Unifikace dodávky oleje 0,0 100% Změna typu oleje Ne 0,0



OB03 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Snížení rozsahu dodávky o Regulační 

ventil DN300 0,0 100%

Snížení rozsahu dodávky o 

Regulační ventil a 2 ks ručně 

ovládaných klapek Ne 0,0

OB03 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

 Rozšíření dodávky o Autorský dozor 

stavební části (základ turbosoustrojí) a 

provedení dokumentace skutečného 

stavu projektu základu 0,0 100% 0 1M Ne 0,0

OB03 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Provedení Řídícího systému na bázi 

integrovaného ŘS SPPA-T3000 0,0 100%

Integrace ŘS plynových turbin a 

řízení parní turbiny Ne 0,0

OB03 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Čistící operace pro blok PPC 0,0 100% Dodatečné úpravy DD Ne 0,0

OB03 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba 

Snížení rozsahu dodávky ocelových 

konstrukcí 0,0 100%

Rozsah dodávky ocelových 

konstrukcí se oproti SoD sníží o 

13 136 kg Ne 0,0

OB03 O-Rizika harmonogramu

Časový limit pro dodání 

dokumentace není dobře 

definován

Termínové a komerční dopady do SoD z 

důvodu posunutí termínu plnomocného 

Stavebního povolení  a posunutí 

termínu PAC 0,0 100% 0 1M Ne 0,0

OB03 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Doplnění systému ochran a systému 

synchronizace 0,0 100%

Doplnění systému ochran a 

systému synchronizace o 

komunikační Ethernet rozhraní 

pro napojení do optické páteřní 

sítě po komunikačním protokolu 0 1M Ne 0,0

OB03 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Měření tečení materiálu parovodů a 

částí kotlů potenciálovou metodou - 

Instalace měřicích míst pro sledování 

tečení materiálu parovodů a tlakových 

zařízení do teplot 620 C. 0,0 100%

Instalace měřicích míst pro 

sledování tečení materiálu 

parovodů a tlakových zařízení do 

teplot 620 C Ne 0,0

OB03 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Využití opce - Strategické náhradní díly 

a s tím spojená garance spolehlivosti 

Přílohy 3 SoD 0,0 100% Změna na základě popsané opce Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stávající objekt Úpravy stavebního objektu 590 0,0 100%

náhrada betonových čiřičů za 

ocelové, zakrytí prostoru čiřičů, 

zrušení suché jímky pro čerpadla 

kalů, zrušení podzemních částí 

čiřičů, rozšíření přívodního 

potrubního kanálu o jímku pro 

průmyslové odpady,  "zapuštění" 

šachty výtlaku čiřené vody do 

objektu, prodloužení přívodu SV 

do armaturní komory, zrcadlové 

otočení technologie v prostoru 

zahuštění kalů, zrušení jedněch 

vrat v hale skladu chemikálií Ne 0,0

OB05.1 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie  Dávkování fosfátů do části kotle 0,0 100%

Doplnění dávkovací stanice 

Na3PO4 o čerpadla včetně 

vystrojení. Ne 0,0

OB05.1 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

Doplnění 2 ks FM pro čerpadla přídavné 

vody 0,0 100%

Technologie  PS16 byla 

doplněna o 2 externí FM k 

čerpadlům čířené vody.  

Frekvenční měniče budou 

osazeny v provedení na stěnu u 

čerpadel čiřené vody s KKS Ne 0,0

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Posílení stávající CHÚV o čerpadla 

demi vody 0,0 100%

Doplnění vlastních čerpadel pro 

zajištění potřebného množství 

demneralizované vody při 

možnost souběhu najíždění 

uhelného bloku a paroplynu. Ne 0,0

OB05.1 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Vřetenové čerpadlo kalů 0,0 100%

Kaly ze stávajícího čiření CHÚV 

– reaktoru R1 a R3, které jsou 

v současné době zaváděny do 

neutralizace, budou nově 

vysazenou odbočkou na tomto 

potrubí zavedeny do nové kalové 

jímky. odkud jsou čerpány 

společně s kalem nového čiření 

do zahuštění kalů. Ne 0,0

OB05.1 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Dávkovací čerpadlo 0,0 100%

Technologie provozního souboru 

PS16 bude doplněna o 

dávkovací čerpadlo, které bude 

umístěno u zařízení pro přípravu 

a dávkování Ne 0,0

OB05.1 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie  Čerpání agresivních odpadních vod 0,0 100%

Odpadní vody z prostoru 

dávkování chemikálií budou 

odváděny do nádrže o objemu 

1,2 m3, odkud budou čerpány 

pomocí 2 ks čerpadla o výkonu 5 

m3/h. Případné havarijní úniky z 

prostoru sběru odpadních vod 

budou vyčerpávány pomocí 1 ks 

(1+0) ponorného čerpadla Ne 0,0

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Odvodnění potrubních tras čířené vody 0,0 100%

Vypouštění potrubí čířené vody a 

její recirkulace ), bylo z technicko-

ekonomického hlediska výhodné 

navrhnout v dodávce OB04 Ne 0,0

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Bezucpávková čerpadla. 0,0 100%

PS 06 – Úprava turbínového 

kondenzátu – čerpání odpadních 

vod, Požadavek provozu 

elektrárny na dodání čerpadel 

agresivních odpadních vod v 

bezucpávkovém provedení. Ne 0,0

OB05.1 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Úpravy stavebního objektu SO590 – 

část elektrorozvodna. 0,0 100%

úpravy stavebního objektu 

SO590 – část elektrorozvodna - 

proti schválenému projektovému 

řešení dokumentace Basic 

Design (BD) Ne 0,0

OB05.1 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

Osazení stávajících jímek kalových 

odpadních vod 2 ks nových čerpadel na 

odpadní neagresivní vodu. 0,0 100%

Čerpadla budou využívána pouze 

při odstavení stávajícího čiřiče 

(SO 18) a odpadní vody budou 

samostatným výtlačným 

potrubím čerpat před nový čiřič 

(SO 590). Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality

Změna připojovacího místa topné vody 

(horkovodu) 0,0 100%

Pro připojení horkovodu 

v budově CHÚV (SO18) bylo 

určeno  nové připojovací místo o 

30 m dál než místo dané SoD Ne 0,0

OB05.1 P-Politická rizika Legislativní změny

Termínové a komerční dopady do SoD z 

důvodu posunutí termínu plnomocného 

Stavebního povolení  a posunutí 

termínu PAC 0,0 100% Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality  Změna připojovacího místa pitné vody 0,0 100%

Pro připojení pitné vody v budově 

CHÚV (SO18) bylo zástupci 

provozu elektrárny určeno nové 

připojovací místo, které prodlouží 

přípojku pitné vody Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality Přeložka venkovní požární vody 0,0 100%

Změna materiálu dodávky 

potrubí z tvárné litiny DN200 

spoj TYTON, na potrubí plastové 

PE 100+ SDR 11 Ne 0,0



OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality

Bourání a demolice starých stávajících 

betonových a železobetonových 

základů) 0,0 100% Ne 0,0

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Automatický provoz a proplach tras po 

čerpání-doplňování chemikálií do 

denních nádrží 0,0 100% Ne 0,0

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Využití kondenzátu z PPC 0,0 100%

Využití kondenzátu z PPC a 

s tím související změna 

vychlazovací jímky Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality

Bourání a demolice starých stávajících 

betonových a železobetonových 

základů) 0,0 100%

Na základě požadavku 

objednatele bylo provedeno 

bourání a demolice starých 

konstrukcí  objevených při 

zahájení zemních prací Ne 0,0

OB05.1 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

Rozšíření možností ve způsobu 

provozování tras demivody 0,0 100%

Propojení obou tras je navrženo 

pro zajištění doplňování 

demivody po neomezenou dobu 

při udržení hladiny 

v kondenzátoru na provozní 

úrovni 0 1M Ne 0,0

OB05 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Prohřívání kotlů při 56 hodinové 

odstávce 0,0 100%

Zkrácení najížděcích časů po 56 

hodinové odstávce. Snížení 

nízkocyklové únavy bubnů VT 

bubnů Ne 0,0

OB05 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Využití kondenzátu z PPC 0,0 100% Ne 0,0

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Doplnění dvou uzavíracích armatur 

(klapek) do potrubí vratné páry 0,0 100%

Pro splnění požadavku normy 

ČSN EN 12952-7,  na oddělení 

kotle dvěma uzavíracími 

armaturami od společného 

potrubí spojujícího více kotlů, 

doplňujeme do potrubí vratné 

páry dvě armatury Ne 0,0

OB05 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

 Doplnění měření spotřeby tepla na 

vytápění HVB 0,0 100% Ne 0,0

OB05 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Provedení přepočtu systému potrubí 

vratné páry 0,0 100% Ne 0,0

OB05 O-Ostatní operační rizika Zajištění provizoria demivody 0,0 0%

Pro potřeby tlakových zkoušek 

NZ je nutno realizovat potrubí 

přívodu demivody 

(předpokládaná doba využití cca 

6 měsíců). Ne 0,0

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Realizace propojení provizorií OB05 na 

provizoria řešená v rámci „velkých“ PČO 0,0 100% Ne 0,0

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

 Přepočet (pevnostní analýza) systému 

přihřáté páry pro nové hmotnosti 

armatur 0,0 100%

Na základě změny hmotností 

šoupátek v dodávce musí OB05 

provést přepočet systému 

přihřáté páry a navrhnout nová 

uložení respektive navrhnout 

jejich přenastavení Ne 0,0

OB05 O-Technologická rizika Nestandardnost technologie Nesoulad připojovacích míst 0,0 100% Ne 0,0

OB05 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Příprava připojovacích míst pro OB20 - 

pomocná plynová kotelna 0,0 100% Ne 0,0

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Doplnění garančních měření teploty 0,0 100%

Požadavek na úpravu 

garančních měření realizovaných 

v rámci PS07, který spočíva 

zejména v doplnění nových 

garančních měření teploty Ne 0,0

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Návrh využití potrubí pro gravitační řad 0,0 100% Nahrazení potrubí Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality Řešení souběhu řadů A,B,C 0,0 100%

Práce spojené s řešením 

souběhu řadů A,B,C Ne 0,0

OB05.1 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického zadání 

do dodavatelských smluv

 Zapojení servopohonů armatur objektů, 

Vodojemu a CHUV) 0,0 100%

Zapojení servopohonů armatur 

objektů ČS, Vodojemu a CHUV) Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality Přeložka 6kV kabelu v oblasti šachty Š8 0,0 100% Provedení prací nad rámec SoD Ne 0,0

OB05.1 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů Přípojka potrubí  pro Lenešický rybník 0,0 100%

Montáž plastového potrubí v 

délce 312,5 m mezi páteřní 

trasou přivaděče surové vody a 

armaturní šachtou s přípojkou 

pro zásobování rybníku. Ne 0,0

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

 Vložkování potrubí v areálu elektrárny 

samonosným sklolaminátovým 

rukávcem 0,0 100%

Montáž sklolaminátového 

rukávce v místech, kde je nad 

potrubím HZS. Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality

Přeložky kabelů 6kV v trase přivaděče II 

a III.etapa 0,0 100%

Jedná se o přeložku 6kV kabelu 

v oblasti II a III etapy v trase 

přivaděče a vodojemu,který brání 

postupu prací a položení nového 

plastového potrubí . Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stávající objekt

Přemístění 2 kusů vzdušníků před 

CHÚV v areálu elekrárny 0,0 100%

Přemístění 2 ks vzdušníků v 

prostoru před CHÚV v areálu 

elektrárny, které brání postupu 

prací při napojení plastového 

potrubí do zaústění v CHÚV. Ne 0,0

OB05.1 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Rekonstrukce trasy doplňování surové 

vody v elektrárně. Náhrada původního 

ocelového potrubí za plastové 0,0 100%

Původní ocelové potrubí v oblasti 

chladících věží v areálu 

elektrárny je degradované a je 

potřeba zajistit jeho výměnu za 

potrubí plastové 0 1M Ne 0,0

OB05.1 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů Vícepráce III. Etapa 0,0 100%

Práce které byly provedené nad 

rámec SoD v gravitační časti 

přivaděče surové vody Ne 0,0

OB05.1 O-Rizika stavby Stav lokality Vícepráce nad rámec SoD 0,0 100%

Demontáž a montáž ocelových 

přepadů DN700 u šachty Š12 a 

Š13 a vyrobení nové ocelové 

šachty přepadu, Rekonstrukce 

šachty Š21 Ne 0,0



OB06 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Revize řešení předehřevu zemního 

plynu - změna garantovaných parametrů 

v OB06 0,0 100%

V SoD byl zemní plyn ohříván 

vodou odebíranou z OB02 za 

ekonomizérem a před ST 

bubnem HRSG. Voda byla 

čerpána oběhovými čerpadly 

s frekvenčními měniči, zaváděna 

do výměníků voda-voda v OB07 

(meziokruh ohřívanou vodou 

ohříval topný plyn) a poté 

zaváděna  do okruhu ST 

napájecí před ekonomizér a za 

napájecí ventil cirkulací topné 

vody. Výše uvedené řešení se 

projevilo jako nevyhovující kvůli 

vysokému nastavení 

pojišťovacích ventilů na ST páře 

HRSG Ne 0,0 22.10.2012

OB06 O-Rizika stavby Stav lokality Změna založení stavby SO 584 0,0 100%

Změna se týká konstrukce 

pažení stavební jámy pro objekt 

SO 584 Čerpací stanice chladící 

a požární vody 0 1M Ne 0,0 22.10.2012

OB06 O-Rizika harmonogramu

Časový limit pro dodání 

dokumentace není dobře 

definován

Termínové a komerční dopady do SoD z 

důvodu posunutí termínu plnomocného 

Stavebního povolení  a posunutí 

termínu PAC 0,0 100% - 0 1M Ne 0,0 22.10.2012

OB06 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Prostup výtlačného potrubí obvodovou 

stěnou 0,0 100%

Náhrada původního ocelového 

potrubí a kotevního prvku 

pevného bodu za sklolaminátové 

potrubní díly, včetně pružného 

těsnění prostupu a zhotovení 

pevného bodu na ocelové části 

potrubí Ne 0,0 22.10.2012

OB06 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů Doplnění barbotáže 0,0 100%

Doplněná barbotáž zabezpečí 

prohřev vody i v době odstavení 

bloku a umožní rychlý špičkový 

nájezd Ne 0,0

OB06 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Úprava protihlukových krytů na pochozí 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB06 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Změna materiálu potrubí požární vody 

z uhlíkové oceli na ocel nerezovou 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Revize řešení předehřevu zemního 

plynu - Vyjmutí oběhových čerpadel 0,0 100%

V SoD byl zemní plyn ohříván 

vodou odebíranou z OB02 za 

ekonomizérem a před ST 

bubnem HRSG. Voda byla 

čerpána oběhovými čerpadly 

s frekvenčními měniči, zaváděna 

do výměníků voda-voda v OB07 

a poté zaváděna  do okruhu ST 

napájecí před ekonomizér a za 

napájecí ventil cirkulací topné 

vody. Výše uvedené řešení se 

projevilo jako nevyhovující kvůli 

vysokému nastavení 

pojišťovacích ventilů na ST páře 

HRSG Ne 0,0

OB07 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického zadání 

do dodavatelských smluv

Převod realizace potrubního mostu ze 

zadávací dokumentace OB05 do 

rozsahu OB07 0,0 100%

Realizace byla původně zahrnuta 

do ZD OB05, z důvodu lepší 

koordinace prací navrhujeme 

převedení stavby potrubního 

mostu do OB07 Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Vyjmutí realizace části OB07, rozšíření 

realizace silového kabelu 

k elektroohřevu 0,0 100%

Vyjmutí realizace části OB07 a 

doplnění spínačů diferenčního 

tlaku, Rozšíření realizace 

silového kabelu k elektroohřevu a 

pro napájení armatur před a za 

RS, Vyjmutí 2ks uzavíracích 

ventilů s elektropohonem Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika Neobvyklé / neznámé normy 

Doplnění 2 ks čidel detekce úniku plynu, 

změna 1 ks ohybu z 5D na 10D. 0,0 100%

Zhotovitel doplní 2ks čidel úniku 

plynu v uzavřených prostorách i 

v místnosti regulace RS. 

S ohledem na skutečnost, že 

bude dodáván pro PPC 

neodorizovaný plyn vznikl tento 

požadavek ze strany dodavatele 

z důvodu zajištění vyšší 

bezpečnosti provozu v RS Ne 0,0 22.10.2012

OB07 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů Odvodnění střechy, dešťová kanalizace 0,0 0% Ne 0,0

OB07 O-Rizika harmonogramu

Časový limit pro dodání 

dokumentace není dobře 

definován

Termínové a komerční dopady do SoD z 

důvodu posunutí termínu plnomocného 

Stavebního povolení  a posunutí 

termínu PAC 0,0 100% - 0 1M Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Přitížení potrubního mostu 0,0 100%

Vedení kabelových tras pro 

OB09 , OB10 a OB11 po 

plánovaných potrubních mostech 

je technicky, provozně a finančně 

optimálnější řešení než výstavba 

a vedení kabelovým kanálem Ne 0,0 22.10.2014

OB07 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Napojení RS na vodovod, vnitřní hydrant 0,0 100%

Požadavky HZS na vnitřní 

požární hydrant Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika Neobvyklé / neznámé normy Přidaný HUP 0,0 100%

HZS požadoval doplnit jeden 

samostatný HUP 

s pneumatickým pohonem z 

důvodu zjednodušení 

případného zásahu HZS (uzavírá 

se pouze 1 armatura). Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika Neobvyklé / neznámé normy Samostatné odtlakování RS 0,0 100%

HZS požadoval při aktivaci EPS 

kromě automatického uzavření 

HUP současně automatické 

odtlakování plynového potrubí  

v RS s ohledem na odlehlost 

budovy RS Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika Neobvyklé / neznámé normy 

Změna ovládání uzávěrů DN350 na 

větvích 0,0 100%

požadoval zkrátit čas odtlakování 

RS pro dojezd HZS EPC do 5 

minut, aby byla zajištěna větší 

bezpečnost osob při zásahu 

HZS. Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Provizoria pro garanční měření 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB07 O-Technologická rizika

Omezené zdroje na uvádění do 

provozu

Změna média pro funkční zkoušky 

regulační stanice (RS) 0,0 100%

provedení funkční zkoušky RS 

vzduchem Ne 0,0 22.10.2014

OB07 O-Rizika stavby Stav lokality Bourání železobetonu 0,0 100% Ne 0,0



OB08 P-Politická rizika Legislativní změny

Termínové a komerční dopady do SoD z 

důvodu posunutí termínu plnomocného 

Stavebního povolení  a posunutí 

termínu PAC 0,0 100% 0 1M Ne 0,0

OB08 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Změna materiálu potrubí a vzdušníku – 

přístrojový vzduch 0,0 100% Ne 0,0

OB08 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Změna elektroarmatur na ruční armatury 0,0 100%

Požadavek na změnu typu 

armatur na výstupním potrubí 

stlačeného vzduchu kompresorů 

z elektroarmatur na ruční 

armatury byl vznesen výrobcem 

kompresorů. Jako důvod uváděl 

možné snížení bezpečnosti a 

životnosti zařízení. Ne 0,0

OB08 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy Změna provedení kompresoru 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Posílení stávající CHÚV o čepadla demi 

vody 0,0 100%

Doplnění dvou nových vývodů 

M1 55kW, dvou nových 

přechodových skříněk z 

odolného plastu s vyšší 

mechanickou odolností  a 

napájecí kabeláže v délce 70 

metrů,  oprava stávající kabelové 

trasy, vybudování 10m nové 

kabelové trasy, oprava 

protipožárních přepážek Ne 0,0

OB09 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Čerpání agresivních odpadních vod 0,0 100%

Doplnění napájení tří čerpadel 

(2x čerpadlo agresivních 

odpadních vod o výkonu 1,1kW 

a 1x pomocné okapové čerpadlo 

o výkonu 1,5kW). Ne 0,0 22.10.2012

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Prohřívání kotlů při 56 hodinové 

odstávce 0,0 100%

Zkrácení najížděcích časů po 56 

hodinové odstávce. Snížení 

nízkocyklové únavy bubnů Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Posílení napájecích přívodů rozvaděče  

pro zajištění provozu čerpadla 0,0 100%

Přeložka stávající kabeláže z 

bloků do ČSCHV Ne 0,0

OB09 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Čistící operace pro blok PPC 0,0 100%

Vyzbrojení napájecích vývodů s 

odpovídající dimenzí pro 

napájení jednotlivých spotřebičů Ne 0,0

OB09 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Rezervní napájení rozvodny vlastní 

spotřeby  (6 kV) NZ  6kV ze 3. společné 

RVS elektrárny 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Úprava a doplnění komunikace pro 

ovládání a signalizaci vývodů pro 

trafokiosky zařízení staveniště 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Regulace napětí odbočkových 

transformátorů 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Automatický provoz a proplach tras po 

čerpání-doplňování chemikálií do 

denních nádrží - doplnění 

elektroinstalace 0,0 100%

V rámci této změny dochází v 

prostorách SO18 k doplnění 

celkem 22 ks nových 

solenoidových ventilů Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Využití kondenzátu z PPC 0,0 100% elektročást Ne 0,0

OB09 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

 Doplnění kabeláže OB03 do rozsahu 

OB09 0,0 100%

vyhodnocení výhodnější cenové 

nabídky OB09 na dodávku 

dotčené kabeláže OB03 Ne 0,0

OB09 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Doplnění specifické kabeláže OB01 do 

rozsahu OB09 0,0 100%

Koordinace projekčních vazeb 

elektrických ochran a 

synchronizace generátoru OB01 - 

"Plynové turbíny s 

příslušenstvím" na projekt OB09 - 

"Elektročást - vlastní spotřeba" Ne 0,0

OB09 O-Technologická rizika Neobvyklé / neznámé normy 

Doplnění bezpečnostního tlačítka 

TOTAL STOP pro RS plynu. 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Doplnění a zapojení vyhodnocovacích 

jednotek transformátorů OB01 0,0 100%

Požadavek je vyvolán tím, že 

transformátory jsou vybaveny 

pouze čidly teploty vinutí, nejsou 

vybaveny teplotní vyhodnocovací 

jednotkou Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Dodávka zkratovacího vozíku pro 

zkoušky ochran 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Doplnění kontroly zemního spojení  0,0 100%

Doplnění kontroly zemního 

spojení  umístěných v SO492, 

včetně příslušné kabeláže. 

Kontrola zemního spojení je nad 

rámec ZD. Ne 0,0 22.10.2012

OB09 O-Rizika stavby Stav lokality

Realizace stavební úpravy sanovaného 

KK 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Úprava diferenciální ochrany do 

terminálů RET670 blokových 

transformátorů plynových turbín 

(dvoubodové) 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Přemístění fakturačního měření z 

napájecího vývodu ÚR G3BFC09 do 

instalované rozvodnicové skříně 

G9UES00GS001 0,0 100% Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Zahrnutí elektrických ochran generátorů 

GT1, GT2 do komunikace IEC 61850 0,0 100%

Dodávka dvou optických 

rozváděčů umístěných v polích 

OB01/PS02 – GTG1 a GTG2, 

optického rozváděče a 

patchcordů pro připojení 

k připravené komunikační 

sběrnici OB03 / PS04 – STG, 

propojení optických rozváděčů 

GTG1 a GTG2 s optickým 

rozváděčem na straně STG 

dvěma osmi-žílovými kabely 

délky 150m Ne 0,0

OB09 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Změna provedení kompresoru GA6 - 

Změna elektrické instalace pro napájení 

kompresoru 0,0 100% 0 1M Ne 0,0

OB09 O-Rizika stavby Stav lokality

Změna kabelové trasy pro rezervní 

napájení RVS 6 kV NZ ze stávající III. 

společné RVBS 6 kV Elektrárny 

Počerady 0,0 100%

Změna je vyvolána zaplněností 

původní trasy pro vedení kabelu 

pro rezervní napájení. NZ PPC 

EPC ze III. společné RVS 6 kV 

(trasa v rámci stávajících KK a 

stavebních objektů EPC) – 

původní ZN č. PPCEPC_ZR_ZN-

092 Ne 0,0



OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Změna typu terminálu srovnávací 

ochrany pro rozvodnu Výškov, dodávka 

časové synchronizace srovnávacích 

ochran 0,0 100%

Změna typu terminálu srovnávací 

ochrany linky V467 pro rozvodnu 

Výškov. Součástí změněné 

specifikace srovnávací ochrany 

je i požadavek na dodávku 

přijímače přesného času. Ne 0,0 22.10.2012

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Zpracování dynamického 

elektromechanického modelu a 

dynamické výpočty stability stávajících 

bloků elektrárny 0,0 100%

Změna rozsahu předmětu díla 

oproti zadávací dokumentaci. 

Jedná se o zpracování 

dynamického 

elektromechanického 

modelu (SW NEPLAN) pro 

simulace poruchových a 

přechodových dějů 0 1M Ne 0,0 22.10.2012

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

 Provedení revize stávajícího 

neprovozovaného zapouzdření u 

blokových transformátorů T401. 

Doplnění měření napětí a monitorování 

zemního spojení v zapouzdřeném 

vývodu u transformátorů T401 0,0 100%

Pro zlepšení informovanosti 

provozního personálu o 

poruchových stavech je 

požadováno monitorování 

zemního spojení a měření napětí 

v zapouzdřeném 

vedeníProvedení revize 

stávajícího neprovozovaného 

zapouzdření u blokových 

transformátorů T401. Doplnění 

měření napětí a monitorování 

zemního spojení v 

zapouzdřeném vývodu u 

transformátorů T401 0 1M Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

 Implementace Centrální automatiky 

bloků 0,0 100%

Dopad z koncepčního projektu 

pro DPS 21.06  - Schopnost 

přechodů bloků 2,3,4 na RNVS, 

předaného 3.12.2011). Jedná se 

o zpracování Detail design, 

dodávky materiálu a komponent, 

realizaci, zkoušky. 0 1M Ne 0,0

OB09 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

 Implementace Centrální automatiky 

bloků 5,6. 0,0 100%

Požadavek investora na realizaci 

úprav podpěťového vypínání. 0 1M Ne 0,0

OB09 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

 Upgrade SW terminálu elektrické 

ochrany (REF543) hlavního přívodu 

RVS 6 kV (r43.02) 0,0 100%

Požadavek elektrárny na 

sjednocení konfigurací terminálů 

chránění přívodních polí 

rozvoden 6 kV Ne 0,0

OB09 O-Technologická rizika Neobvyklé / neznámé normy 

Aktualizace stávající provozní 

dokumentace subdodavatele pro vedení 

V467 0,0 100%

Požadavky subdodavatele 

souvisejícími s realizaci přeložky 

vedení V467 zajišťované 

investorem na základě Smlouvy 

o přeložce. Podle požadavku 

subdodavatele bude po realizaci 

předmětu díla OB09.2 „Úprava 

vedení“ provedena aktualizace 

stávající provozní dokumentace 

subdodavatele v rozsahu 

OB09.2 0 1M Ne 0,0 22.10.2012

OB09 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů  Úprava lampy VO pod vedením V467 0,0 100%

Zkrácení lampy z důvodu 

umístění na hranici ochranného 

pás´ma Ne 0,0

OB09 O-Rizika stavby Stav lokality

Přeložka trasy vodovodu pitné vody 

DN200mm 0,0 100%

Odstranění kolize vodovodu pitné 

vody DN200 s trasou kabelového 

kanálu SO389.2 Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Doplnění portálových jeřábů do 

přístavků generátorů plynových turbín 

GT1 a GT2 0,0 100%

Zajištění manipulace s břemeny 

na půdorysu přístavků 

generátorů G1 a G2 zejména 

s ohledem na opravy a údržbu 

zařízení během jeho životnosti. 

Doplnění portálových jeřábů nad 

generátory umožní demontovat a 

manipulovat s břemeny. Ne 0,0

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Změna výkonu PTP (GIS) pro obchodní 

měření. 0,0 100% 0 1M Ne 0,0

OB10 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Posílení stávající CHÚV o čepadla demi 

vody 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Integrace ŘS OB01, OB03 a OB10 za 

použití technologie T3000 0,0 100%

Celková integrace ŘS OB10, 

OB03 a OB01 bude provedena 

komunikačním propojením na 

úrovni „Automatizační“ a 

„Aplikační “ sběrnice se 

vzájemným oddělením 

jednotlivých sběrnic routery. 

Routery budou fyzicky umístněny 

v komunikačních skříních OB10. Ne 0,0

OB10 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Prohřívání kotlů při 56 hodinové 

odstávce 0,0 100%

požadavek na zkrácení 

najížděcích časů po 56 hodinové 

odstávce. Snížení nízkocyklové 

únavy bubnů VT bubnů Ne 0,0

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Terminál nového paroplynového zdroje v 

EPC - opce4 0,0 100% Ne 0,0

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Trenažér řízení PPC - opce2 0,0 100% Ne 0,0

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Systém sledování účinnosti a 

optimalizace PPC - opce 3 0,0 100% Ne 0,0

OB10 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Využití kondenzátu z PPC 0,0 100%

Využití kondenzátu z PPC a 

s tím související změna 

vychlazovací jímky Ne 0,0

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Systém emisního monitoringu 0,0 100%

doplnění návazností 

kontinuálního měření emisí - 

přenosů dat, archivace a 

komunikace s orgány státní 

správy Ne 0,0

OB10 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Test komunikace systémů OB10, OB01 

a OB03 v rámci FAT 0,0 100% Ne 0,0

OB10 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Koncentrátor pro sběr dat z DCS do 

STD 0,0 100%

Jedná se o vyřešení vazby mezi 

DCS a navazujícími systémy 

(zejména STD), které pro svoji 

funkčnost využívají provozní data 

z DCS Ne 0,0

OB10 O-Technologická rizika Neobvyklé / neznámé normy Stavová signalizace do R400kV 0,0 100%

na základě požadavku 

subdodavatele zavést do 

R400kV stavovou signalizaci 

vývodového odpojovače 

zapouzdřené rozvodny 400 kV a 

zemních nožů Ne 0,0 22.10.2012



OB10 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

180 Záměna alarmové tiskárny Lexmark 

line printer za A3 HP série CP5225 0,0 100%

Dodavatel v rámci svých dodávek 

systému SPPA T3000 již 

nepodporuje řádkové tiskárny. 

Z tohoto důvodu dodá tiskárnu 

A3 HP Ne 0,0 22.10.2012

OB10 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Změna krytí rozvaděčů ŘS z IP22 na 

IP21 0,0 100% Ne 0,0

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Napojení optické kabeláže OB10-OB11 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB10 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Přechod na nový sysém ADASH A3700 0,0 100%

Použití novější verze 

kontrahovaného systému Ne 0,0

OB11 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy Doplnění napájení v budově HZSp 0,0 100%

Ve stávajícím objektu SO05 

HZSp nelze připojit další 

spotřebiče z důvodu 

nedostatečné kapacity 

stávajícího přívodu – pro potřeby 

schválení stavební dokumentace 

HZS je nutné doložit 

jednostupňový projekt Ne 0,0

OB11 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Přesun termokaremery 0,0 100%

Termokamera bude přesunuta 

na pozici B z které bude 

monitorovat odbočkové 

transformátory a část kabelového 

kanálu Ne 0,0

OB11 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů

Položení kabelové chráničky mezi 

SO590 a potrubní most P2 0,0 100% Ne 0,0

OB12 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby Změna založení stavby SO 584 0,0 100%

Změna se týká konstrukce 

pažení stavební jámy pro objekt 

SO 584 Čerpací stanice chladící 

a požární vody Ne 0,0

OB12 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Realizace pláště CHV PPC posuvným 

bedněním DOKA 0,0 0%

Požadavek na změnu vychází z 

vyhodnocení obdrženého TEP 

Zhotovitele č.6-2 Bednění a 

odbednění pláště tahového 

komína OB12 CHV vydaného 

dne 5.7.2011 0 1M Ne 0,0

OB12 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů Doplnění dodavatele 0,0 0% Ne 0,0

OB12 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Snížení rozsahu předmětu plnění o 

elektrické letecké značení vč. propojení 

a rozvaděče 0,0 100% Ne 0,0

OB12 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba Realizace pláště CHV dle SoD 0,0 100% Ne 0,0

OB12 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Záměna materiálu pro nosné ocelové 

konstrukce z nerezového na 

kompozitové profily 0,0 100% Ne 0,0

OB13 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Kompletace dodávek vlastní investice - 

technologické vybavení vrátnice č. 2 0,0 100%

Zhotovitel investiční akce  – 

perimetr elektrárny – zajišťuje 

v rámci této stavby instalaci 

prvků ochrany (oplocení, 

kamerový systém, turnikety, 

zabezpečení vjezdů do 

elektrárny, přenos dat aj.) 

v celém rozsahu elektrárny. Ne 0,0

OB13 O-Rizika stavby Stávající objekt

Zvýšení únosnosti komunikace ZS 

podél plochy ZS č. P2.1 k napojovacímu 

místu 0,0 100%

Pro dopravu nadměrných 

komponent do HVB je nutno 

zvýšit únosnost komunikace ZS 

k napojovacímu místu na 

komunikaci u HVB na 

10t/nápravu Ne 0,0

OB13 P-Politická rizika Legislativní změny

 Rozšíření věcného plnění o realizaci 

mycího místa automobilů před výjezdem 

na veřejnou komunikaci 0,0 100% Požadavek EIA na mycí místo. Ne 0,0

OB13 O-Rizika stavby Stav lokality

 Likvidace 4 ks stávajících osvětlovacích 

stožárů 0,0 100%

Likvidace stávajících stožárů u 

komunikace u chladicích věží Ne 0,0 22.10.2012

OB13 O-Rizika stavby Stav lokality

Bourání, odvoz a uložení odpadů na 

skládku I.etapa 0,0 100%

Změna byla vyvolána nutností 

zlikvidovat zbytky stavebních 

konstrukcí , zjištěných při 

zemních pracích na plochách ZS 0 1M Ne 0,0

OB13 O-Rizika stavby Stav lokality

 Posuny milníků z důvodu počasí a 

nutných změn rozsahu 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB13 O-Rizika stavby Stav lokality Vícepráce 0,0 100%

záslepka na požárním řádu ,  

elektroměření na VO ;mobilní 

oplocení 252mb včetně 2ks 

branek, elektropřípojka pro mycí 

místo, okopový plech lávky; 3 ks 

pojezdového poklopu D400 

komunikace podél plochy P2.1 ; 

výstražný polep na vrátnici č.2, 

Zahloubení stáv.kabelů MaR pod 

komunikací a plochou Ne 0,0

OB13 O-Rizika stavby Stav lokality

Změna trasy přívodních kabelůa k 

trafokioskům TK1 a TK2 0,0 100%

Vzhledem k technickému stavu 

kanálu a nutnosti jeho sanace 

v rámci výstavby PPC se 

současnou změnou vyvedení 

výkonu PPC bylo nutno trasu 

napájecích kabelů řešit mimo 

stávající kanál v náhradní trase 

podél chladicích věží Ne 0,0

OB13 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Vyjmutí části definitivního oplocení u 

hlubinného zásobníku v délce 90 m a 

společného WC z rozsahu dodávky 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB13 O-Rizika stavby Stav lokality

 Bourání, odvoz a uložení odpadů na 

skládku II.etapa 0,0 100%

Při zemních pracích na plochách 

ZS byly zjištěny staré betonové 

základy, které bylo nutno 

zlikvidovat a vyvézt na skládku Ne 0,0

OB13 O-Rizika stavby Stav lokality Repase stávající brány s vynesením 0,0 100% - Ne 0,0 22.10.2012

OB19 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Změna dispozic SO492 0,0 100%

Původní řešení SO492 

nevyhovuje plošně pro rozvaděče 

OB10,11 a částečně nevyhovuje 

OB09. Změnou dispozic bude 

vytvořen prostor pro pokrytí 

současných  známých nároků 

OB 09,10,11 Ne 0,0

OB19 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

 Změna kabelového kanálu stanoviště 

transformátorů 03 0,0 100%

Požadavek na změnu kanálu na 

průchozí.Sjednocení všech 

kabelových kanálů v NZ na 

průchozí Ne 0,0

OB19 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Čistící operace pro blok PPC 0,0 100%

Stavební připravenost pro 

osazení mořící stanice Ne 0,0

OB19 O-Rizika stavby Jiné příčiny z titulu stavby  Dosypání makadamu v oblasti T402 0,0 100%

Během odstávky došlo 

k rozježdění vrstvy makadamu 

plnícího mj. funkci izolantu ve 

vývodovém poli.  Ne 0,0



OB19 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

 Rezervní napájení rozvodny vlastní 

spotřeby  (6 kV) NZ 6kV ze 3. společné 

RVS 0,0 100% Ne 0,0

OB19 O-Rizika stavby Jiné příčiny z titulu stavby

Dosypání makadamu frakce 32/16 u 

T402, Provedení 1 metr široké pochozí 

lávky z pororoštů 0,0 100%

Dosypání makadamu frakce 

32/16 u T402 dle vyznačení , 

Provedení 1 metr široké pochozí 

lávky z pororoštů u všech 

stávajících traf dle nákresu. Ne 0,0

OB19 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba Provizoria pro HVB 0,0 100% Ne 0,0

OB19 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Úpravy v dozorně - úprava podhledu, 

elektro, MaR, povrchu podlah 0,0 100% Ne 0,0

OB19 O-Rizika stavby Stav lokality

 Demolice, nakládka a odvoz suti 

stávajících železobetonových 

základových patek a základu pro 

jeřábovou dráhu 0,0 100% Ne 0,0

OB19 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Navýšení počtu datových zásuvek a 

aktivních prvků v SO492 - Doplnění a 

úprava elektrických zásuvek 

k připojování spotřebičů 4.NP, 3.NP SO 

492 0,0 100% 0 1M Ne 0,0

OB19 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby

 Změna rozsahu vybavení slaboproudu 

pro objekt OB14.1 Budova služeb 0,0 100%

Úprava rozsahu dodávek 

zařízení v oblasti slaboproudých 

instalací a zařízení pro objekt 

OB14.1 nad rámec uzavřené 

SoD. Ne 0,0

OB19 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Změna rozsahu vybavení gastroprovozu 

pro objekt OB14.1 Budova služeb 0,0 100%

Redukce rozsahu dodávek 

zařízení gastroprovozu Ne 0,0

OB19 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Změna přímého napojední 6kv kabelu 

ze společné rozvodny III. bloku 0,0 100%

Změna trasy priáděcího kabelu 

pro napájení Budovy služeb. 

Stávající 6kV kabel, původně 

určený pro připojení SO630 

bude využit pro napájení 

trafokiosku 1000 kVA Ne 0,0

OB19 O-Rizika stavby Stávající objekt

 Seznam provedených nebo 

plánovaných víceprací k 06/2010 0,0 100%

Nacenění požadované změny 

armaturní šachty AŠ002, 

Demolice patek obj. 68 při 

provádění přípojky kanalizace, 

Demolice betonu po ptrase 

přípojky pitné vody, Oprava 

stávající střechy vč. objektu 

strojovny výtahu, Provedení 

protipožárních SDK předstěn v 

chodbách ve stávající části, 

Vybudování okapového chodníku 

okolo objektu Ne 0,0

OB19 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

 NN přípojka vrátníce a prodloužení 

přípojky páry 0,0 100%

Napojení vrátnice č. 2  přípojkou 

NN s vybudováním 2 přípojných 

míst na ploše P4 a změna trasy 

přípojky páry Ne 0,0

OB15 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Dodávka 1 ks mobilní čtečky 0,0 100%

Přenosný mobilní terminál 

PDA_H19A s instalovanou 

aplikací a blokací pro přístup do 

jiných aplikací a automatikou 

připojování Ne 0,0

OB15 O-Kontraktační rizika 

Jiné nedostatky smluv s externími 

dodavateli

Doplnění jazykových mutací do 

školícího programu 0,0 100%

(ruština, slovenština, srbština, 

polština, ukrajinština) Ne 0,0

OB15 O-Rizika stavby Stav lokality

 Dodávka a instalace termimálu na 

branku u objektu 69 – vchod pro pěší 0,0 100%

Monitorování pracovníků na 

stavbě Ne 0,0

OB20 T-Komoditní rizika Změny cen komoditních vstupů Pomocná plynová kotelna 0,0 0% 0 1M Ne 0,0

OB09 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny Náhradní díly 0,4 80%

Navýšení investičních 

nákladů již uzavřených OB Ne 0,4 28.2.2014

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s 

DV

OB05.1 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Náhradní díly - 24 měsíční záruční 

provoz OB04 1,0 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 1,1 31.12.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB06 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

záruční provoz OB06 10,6 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 10,6 13.11.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB07 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

záruční provoz OB07 0,7 80%

Navýšení investičních 

nákladů již uzavřených OB Ne 0,8 28.2.2014

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s 

DV

OB08 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

záruční provoz OB08 0,2 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,2 31.1.2014

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB09 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

záruční provoz OB09 0,3 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,3 31.12.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB19 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

záruční provoz OB14 0,1 89%

Navýšení investičních 

nákladů již uzavřených OB Ne 0,1 28.2.2014

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s 

DV

OB05.1 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Náhradní díly - 24 měsíční pozáruční 

provoz OB04 1,0 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 1,0 13.11.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB06 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

pozáruční provoz OB06 10,6 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 10,6 13.11.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB07 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

pozáruční provoz OB07 4,1 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 4,1 13.11.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB08 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

pozáruční provoz OB08 0,1 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,1 13.11.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB09 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

pozáruční provoz OB09 0,5 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,5 13.11.2013

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s DV

OB09.3 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

pozáruční provoz OB09.3 2,2 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 2,2 31.8.2013

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Opce Náhradní díly - 24 měsíční 

pozáruční provoz OB10 0,0 80%

Navýšení investičních 

nákladů již uzavřených OB Ne 0,0 28.2.2014

Podrobná specifikace 

ND ve spolupráci s 

DV

OB17 P-Ostatní podnikatelská rizika

Jiné příčiny z titulu změn 

strategie PS - Smlouva o připojení 20,0 89%

Navýšení investičních 

nákladů již uzavřených OB Ne 25,0 31.12.2014

Strategie provozu 

PPC

OB02 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny PČO - profuky 15,0 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 30,0 31.5.2013

OB08 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace 

kontraktu / smlouvy Vícenáklady - Claimy 6,0 89%

Navýšení investičních 

nákladů již uzavřených OB 1M Ne 7,0 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie

OB02 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby Dodatečné opláštění spalinovodu OB02 1,8 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 2,0 30.11.2012

OB02 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba Otvory pro měření emisí v komíně OB02 0,2 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,2 30.11.2012

OB02 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba Otvory v opláštění budov kotelen OB02 0,0 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,0 30.11.2012



OB19 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby  Dodatečné opláštění spalinovodu OB02 0,1 0%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,1 30.11.2012

OB05.1 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

 Rozšíření možností ve způsobu 

provozování tras demivody 0,1 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,1 30.11.2012

OB19 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Příprava připojovacích míst pro OB20 - 

pomocná plynová kotelna 0,6 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,6 30.11.2012

OB02 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Propojení kotelen s mezistrojovnou na 

úrovni +12,5 m pomocí schodiště 0,5 100%

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB Ne 0,5 31.7.2013

OB19 O-Rizika stavby Stav lokality

Ochrana doprovodného kabelu VTL 

plynovodu 0,1 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB Ne 0,1 31.12.2012

OB19 O-Rizika stavby Stav lokality Vyjmutí realizace přeložky -0,2 100%

Ponížení investičních nákladů 

OB Ne -0,2 31.12.2012

OB11 O-Technologická rizika

Jiné příčiny z titulu 

technologie

Opatření proti EMC rušení v 

kabelovém kanále 4,0 89%

V kabelovém kanále bylo 

zjištěno EMC rušení 

kabeláže 400kV 4M Ne 4,0 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Doplnění interkomu u vstupu do 

SO492 0,1 89% Požadavek na změnu Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Změna detekce EPS ve zdvojených 

podlahách -0,2 89% Požadavek na změnu Ne -0,2 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 O-Rizika stavby

Projektová dokumentace 

stavby

Rozšíření SKV o místnosti č. 2.10 a 

2.11 (akumulátorovny) v SO492 0,2 89% Požadavek na změnu Ne 0,2 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Položení kabelové chráničky mezi 

SO590 a potrubní most P2 0,1 89% Požadavek na změnu Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB10.3 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Doplnění SW Matrikon OPC Tunneller 

do dvou serverů vobrodiagnostiky 0,0 100% Navýšení investičních nákladů Ne 0,0 31.12.2012

OB07 K-Selhání dodavatele

Selhání dodavatele - termín 

plnění Zajištění náhradních opatření EPS 0,8 89%

Navýšení investičních 

nákladů. Bude uplatňováno u 

původců (OB11...) 3M 4M Ne 0,8 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB03 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Instalace odvodnění profukovaných 

parovodů s uzavíracími armaturami z 

VT, ST, NT dynamických separátorů 

nečistot a z by-passových ventilů 0,2 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB Ne 0,4 31.5.2013

OB02 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu PČO – odvodnění u EPK 0,4 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB Ne 0,5 31.1.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB10 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Napojení optické kabeláže OB10-

OB11 0,1 89%

Navýšení investičních 

nákladů Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB10 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Doplnění mediakonvertorů pro integraci 

DCS OB01 a OB10 0,1 100% Navýšení investičních nákladů Ne 0,1 31.12.2012

O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy Změna rozsahu díla OB11.1 -1,1 100% Ponížení investičních nákladů Ne -1,1 31.3.2013

OB19 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Vypracování provozního řádu OB19 - 

PPO 0,0 100%

Nulový dopad. Jedná se o 

zpracování dokumentace. Ne 0,0 31.12.2012

OB03 K-Selhání dodavatele

Selhání dodavatele - kvalita 

plnění Konfigurace IEC61850 0,1 89%

Jedná se o úpravu celkové 

konfigurace všech 

nasazených terminálů a její 

nahrání do do ssytému 

ochran. Dále o úpravu 

tabulky signálů přenášených 

přes ISEC 61850, 

vygenerování nové SCD pro 

DCS 3M 4M Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB19 K-Selhání dodavatele

Selhání dodavatele - kvalita 

plnění

Zhotovení nových prostupů 

střechou a osazení chrániček pro 

technologii OB05 0,1 89%

dodavatel s odkazem na PPP 

požaduje po OB14 realizaci 

obslužných lávek u čidel 

DNP a kamer. GD a 

subdodavatel požadavek 

odmítají s poukazem na 

pozdní předání PPP (květen 

2011) a nejasného zadání, ze 

kterého závazek lávky osadit 

ve všech místech nevyplývá. 3M 4M Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení 

cenyObchodní 

jednání s cílem 

snížení ceny

OB05 K-Selhání dodavatele

Selhání dodavatele - předčasné 

ukončení smlouvy

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 10,0 80% Navýšení ceny OB05 3M 4M Ne 11,0 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, cenová 

jednání

OB05.1 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 4,0 40% Navýšení ceny OB04 4M Ne 4,5 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, cenová 

jednání

OB06 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 1,0 50% Navýšení ceny OB06 4M Ne 1,1 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, cenová 

jednání

OB20 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Realizace dodatečného  

elektroohříváku  páry 10,0 89%

Navýšení parametru páry a  

rozpočtu Ne 11,0 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB19 O-Rizika stavby Stávající objekt

Demolice základového pasu pod deskou 

odstavné plochy generátoru OB03 0,2 100%

Demolice před provedením 

závěrečných terénních úprav 

vzhledem k výškové kolizi. Po 

demontáži desky plochy dříve 

sloužící jako odstavná plocha 

generátoru OB03 byl zjištěn 

skrytý základový pas, který bylo 

vzhledem k výškovým kolizím 

nutno vybourat Ne 0,2 30.4.2013

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Úprava potrubí u NN a VTNČ 3,8 100%

Vylepšení způsobu řešení 

sytému minimálního obtoku 

VTNČ a pojištění NN dle 

následujícího textu:

KP a ZD OB05 a následně i 

technické přílohy SoD OB05 

řešily potrubní zapojení u NN 

(zavedení minimálů od VTNČ, 

pojištění NN) standardním 

způsobem, kdy je voda 

odebíraná z NN opět do ní 

vracena potrubími minimálního 

průtoku v případě 

nedostatečného odběru na kotli. 

Tento princip však u PPC přináší 

provozní komplikace, protože 

napájecí voda čerpaná z NN 

pomocí NTNČ prochází HRSG, 

kde se ohřívá a vstupuje ohřátá 

do VTNČ. Potrubím minimálního 

průtoku je tedy do NN zaváděna 

voda s výrazně vyšší entalpií, 

než byla odebírána. Tato 

skutečnost by z režimového 

hlediska způsobila zvýšení tlaku 

v NN, profouknutí pojistné 

smyčky a ztráty tepla a 

kondenzátu. Navržená změna - 

zavedení potrubí minimálního 

průtoku do sání VTNČ - byla 

zvolena, ze všech variant, jako 

optimální a následně Ne 3,8 30.4.2013



OB11 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Doplnění telefonních zásuvek do 

PCC1 a PCC2 (kontejnery plynové 

turbíny) 0,1 89%

Požadavek na změnu na 

rozšíření telefonů o 2 zásuvky 

pro připojení telefonů do 

PCC1 a PCC2 a přemístění 

telefonu do místnosti č. 1.05 

(rozvodna 6kV v SO492) z 

místnosti 1.04 (chodba). 

Počet telefonů je rozšířený z 

důvodu zajištění bezpečnější 

komunikace mezi dozornou 

PPC a kontejnery plynové 

turbíny při najíždění 

plynových turbín, jelikož 

signál mobilních telefonů 

nebo vysílaček je v místech 

PCC a dozorny velmi slabý. Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 K-Selhání dodavatele

Selhání dodavatele - kvalita 

plnění Změna typu kabelu EPS v SO492 0,0 89%

Chybou zhotovitele OB11 

došlo v SO492 k záměně 

kabeláže pro EPS, kde byl 

zaměněn kabel EUPEN JE-

H(St)H za kabel EUPEN J-

H(St)H. Zhotovitel OB11 

předložil návrh na ponechání 

nainstalované kabeláže, 

předložil dopad do ceny, 

kvality díla a HMG. Ne 0,0 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Změna kabelové trasy EPS mezi 

SO492 a SO630 na potrubních 

mostech P2,P3 a P5 do uložení ve 0,2 89%

Kabelová trasa EPS mezi 

SO492 a SO630 je navržená 

v SoD OB11 příloha 2a po Ne 0,2 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB09.3 O-Rizika harmonogramu Jiné příčiny z titulu harmonogramu

Vícepráce na propojení ZV 19 kV s 

generátorem G3MKA10 a uvedení 

G3BAT91 a kabelů 400 kV pod napět 0,4 100%

Montážní práce OB09.3 na 

připojení ZV 19 kV ke svorkám 

generátoru ST byly z důvodu 

nepřipravenosti zhotovitele OB03 

pozastaveny. Smluvní termín pro 

ukončení montáže OB09.3 byl 

27.08.2012. Vlivem 

nepřipravenosti OB03 a z toho 

vyplývající nedokončené 

montáže OB09.3 nebylo možno 

po ukončení PZ ochran vyvedení 

výkonu uvést zařízení elektročást 

vyvedení výkonu generátoru ST 

pod napětí - blokový 

transformátor G3BAT91 a kabely  

400 kV jsou dlouhodobě v 

beznapěťovém stavu. Před 

uvedením vyvedení výkonu ST 

pod napětí musí provedeny 

všechny nutné opatření a 

zkoušky pro zajištění 

bezpečného uvedení do provozu. Ne 0,4 31.12.2013

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 P-Ostatní podnikatelská rizika Strategické příčiny

Systém emisního monitoringu- Vyjmutí 

systému  z dodávky OB11 -1,3 100%

Změna je vyvolána požadavkem 

Objednatele na doplnění 

návazností kontinuálního měření 

emisí - přenosů dat, archivace a 

komunikace s orgány státní 

správy . Ne -1,3 31.5.2013

OB11 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Změna počtu a typů komponentů 

SKV (Systém kontroly vstupu) 0,9 89%

Ve schváleném 

bezpečnostním posouzení NZ 

PPC je požadavek útvaru 

ochrany investora na 

zabezpečení objektu použitím 

elektromechanických zámků 

s certifikací BT3 Ne 0,9 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB11 O-Ostatní operační rizika Jiné interní operační příčiny Změna typů prvků CCTV 0,1 89%

Změna vyvolána 

distributorem/výrobce 

technologie CCTV 

ukončením dodávek HW a 

změnou podmínek 

licencování Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB05 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Změna typu čerpadel odluhu (využití 

kondenzátu z PPC) a dispoziční úprava 

a dostrojení vychlazovací jímky vč. 

doplnění potrubí odvětrání sběrné 

vychlazovací jímky kondenzátu 3,0 100%

Z důvodu navýšení průtočného 

množství kondenzátu z kotlů do 

vychlazovací jímky je nutno 

navýšit průtok čerpadel z 6,5 

m3/hod na 8m3/hod. Vzhledem 

ke zjednodušení návrhu stavební 

části vychlazovací jímky byla 

zvolena čerpadla samonasávací. 

Na základě vývoje projektu byla 

upřesněna koncepce zaústění 

potrubí odluhu do vychlazovací 

jímky Ne 3,0 30.4.2013

OB05 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby

Přeložky stávajících sítí a úprava patek 

potrubních mostů PS08 1,4 100%

Při realizaci základů pro mosty 

P1 až P6 v průběhu provádění 

montážních prací bylo nutno 

provést  z důvodu nedostatečné 

dokumentace skutečného stavu 

změny v umístění nových patek v 

návaznosti na stávající 

inženýrské sítě a betonové 

konstrukce. Byly provedeny 

odpovídající přeložky stávajících 

sítí. Ne 1,4 30.4.2013

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Úprava vnějšího pláště potrubí HCI pro 

zjednodušení detekce úniku média 0,6 100%

Dvouplášťové potrubí dle 

schváleného projektu zabraňuje 

v případě havárie úniku kyseliny 

do okolního prostření a 

umožňuje odvedení média do 

míst v CHÚV určených k 

zachytávání nebezpečných látek. 

Vnější plášť však ztěžuje určení 

místa poruchy na vnitřním plášti Ne 0,6 30.4.2013

OB09 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Změna typu čerpadel odluhu – změna 

elektrické instalace 0,1 100%

Změna specifikace technických 

parametrů spotřebičů OB05 Ne 0,1 30.4.2013

OB10 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Doplnění stávajícího operátorského 

pracoviště na dozorně CHUV 0,1 100%

Doplnění operátorského 

pracoviště na základě požadavku Ne 0,1 30.4.2013

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Doplnění elektrické instalace pro 

nouzové olejové čerpadlo (NOČ) OB03 

do rozsahu dodávky OB09 0,1 100%

Na základě rozhodnutí  bude 

instalována dodatečná NOČ  do 

projektu OB03. Pro napájení 

pohonu NOČ je potřeba zajistit 

doplnění elektrické instalace v 

rozsahu OB09 Ne 0,1 31.7.2013



OB09 O-Rizika stavby Stávající objekt

Úprava a doplnění vzduchotechniky v 

prostoru rozvodny CHUV stávající 0,4 100%

V rámci projektu NZ PPC jsou 

do stávající rozvodny CHUV 

doplňovány rozvaděče a vývody 

pro napájení pohonů doplňované 

technologie. Uvedené rozšíření 

elektroinstalace v prostoru 

stávající rozvodny přináší nárůst 

proudového zatížení (cca 860A) 

a s tím spojené tepelné ztráty. 

Stávající vzduchotechnika 

instalovaná v prostoru rozvodny 

není dimenzována na odvod 

tepelných ztrát způsobených 

nárůstem proudového zatížení Ne 0,4 30.4.2013

OB10 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Úpravy v dozorně 1,1 100%

Změna nábytku, přesunutí prac. 

stanic do skříní, navýšení počtu 

monitorů, nová koncepce 

napájení BD pro OB10, doplnění 

trackballů, archivace pokojové 

teploty a vlhkosti atd. Ne 1,1 30.4.2013

OB11 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Změna kabelové trasy EPS mezi 

SO492 a SO630 na potrubních 

mostech P2,P3 a P5 do uložení ve 0,2 89%

Kabelová trasa elektrické 

požární signalizace (EPS) 

mezi SO492 a SO630 je Ne 0,2 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB05 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Doplnění žebříků, schodišť a plošin 

v mezistrojovně na +12,5 m. 1,3 89%

Lávka k rozdělovači – lávka 

od vstupních dveří z kotelny 

2 na podlaží +12,5 v 

mezistrojovně. Po lávce bude 

umožněn přechod k 

rozdělovači cizí páry, lávka 

od kotelny - lávka od 

vstupních dveří z kotelny 2 

na podlaží +12,5 v 

mezistrojovně přes parovody 

OB05 na plošinu před NNV, 

lávka pod kazatelnou – lávka 

přes parovody OB05 od stěny 

18 na podlaží +12,5m v 

mezistrojovně Současné 

řešení neumožňuje 

pracovníkům provozu rychlý 

přístup k zařízením a 

průchod mezi kotelnami, 

mezistrojovnou a strojovnou 

parní turbíny po podlaží 

+12,5 m. Ne 1,3 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Měření průběhů napěťových a 

proudových poměrů při AZR RVS 0,4kV 

a 6kV 0,0 0%

Ověřeni nastavení automatických 

záskoků v RVS 0.4kV a 6kV 

(AZR). Nastaveni automatických 

záskoků je provedeno dle 

výpočtů z realizační 

dokumentace (Detail Design). 

Pro ověření nastavení selektivity 

ARZ je potřeba provést měření 

skutečných napěťových a 

proudových poměrů na RVS 

0,4kV a 6kV při jmenovitém 

zatížení rozvaděčů vlastní 

spotřeby technologii NZ PPC. Ne 0,0 30.4.2013

OB05 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení rozsahu dodávky ocelových 

konstrukcí v rámci PS08 oproti 

množství definovaném v SoD. 28,5 0%

Rozsah a tudíž i hmotnosti 

ocelových konstrukcí potrubních 

mostů v PS08 vycházely při 

stanovení ceny do SoD z 

dokumentace potrubních mostů 

DPS 08.16. V průběhu realizace 

byla dokumentace revidována, 

následně při vlastní realizaci 

došlo operativně z provozních 

důvodů k dalším úpravám tras 

potrubních mostů. Ne 28,5 30.4.2013

OB05 O-Rizika stavby Nová konstrukce / stavba 

Změna umístění stojanů vypouštění 

parovodů u vysokotlakých napájecích 

čerpadel mimo manipulační prostor 

obsluhy protihlukového krytu OB06 0,0 0%

Současné umístění stojanů 

vypouštění pro každé jednotlivé 

VTNČ (vysokotlaké napájecí 

čerpadlo), jsou dispozičně v 

kolizi s obslužným prostorem 

protihlukového krytu OB06, což 

znemožňuje řádnou obsluhu 

zařízení. 

Každý jednotlivý stojan 

vypouštění, celkem 4ks a jedna 

trasa plnění kotle (pro kotel č. 2), 

budou posunuty od jednotlivých 

VTNČ. Současný stav a návrh 

nové polohy předmětných částí 

technologie je v příloze. 

Potrubí nad armaturami u 

stojanů vypouštění bude 

modifikováno (rozřezáno a znovu 

svařeno) do nových poloh 

umístění stojanů vypouštění.

Ne 0,0 30.4.2013

OB05 O-Kontraktační rizika 

Nepřesná specifikace kontraktu / 

smlouvy

Navýšení rozsahu dodávky základů 

potrubních mostů 0,6 0%

Rozsah a tudíž i hmotnosti 

základů potrubních mostů v 

PS08 vycházely při stanovení 

ceny do SoD z dokumentace 

potrubních mostů DPS 08.16. V 

průběhu realizace byla 

dokumentace revidována, 

následně při vlastní realizaci 

došlo operativně z provozních 

důvodů k dalším úpravám tras 

potrubních mostů. Nyní v 

okamžiku ukončení montáže OK 

mostů je znám skutečný rozsah 

dodávek základů pro potrubní 

mosty v rámci PS08. Ne 0,6 30.4.2013

OB10 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu Doplnění nábytku na velín PPC 0,1 100%

Dle požadavku bude do 

místností 4.11 a 4.08 doplněno 6 

skříní o šíři 80cm a 1 skříň o šíři 

40 cm do místnosti 4.12 (sklad) 

doplněna regálová sestava pro 

dokumentaci (4 regály). Ne 0,1 30.4.2013

OB19 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby

Zaústění svodu dešťového odvodnění z 

potrubního mostu P7 u starého bloku, 

zemní práce na zahloubení požárního 

vodovodu v komunikaci větve 3-4 0,1 100%

Zahloubení stávajícího požárního 

vodovodu pod komunikaci z 

důvodu stávajícího uložení do 

nezámrzné hloubky Ne 0,1 30.6.2013



OB19 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby

Rozšíření rozsahu realizace SO690 u 

strojovny bloku č. 6 0,5 100%

Provedení obnovy 2 větví  

komunikací u starého bloku 6  k 

zajištění logických návazností a 

rozhraní mezi novou a starou 

částí. Součástí je rekonstrukce 

stropů šachet na stávajícím 

potrubí CHV včetně poklopů. 

Návrh obsahuje také demolice. Ne 0,5 30.4.2013

OB05 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Úprava vnějšího pláště potrubí HCI pro 

zjednodušení detekce úniku média 0,6 100%

Dvouplášťové potrubí dle 

schváleného projektu zabraňuje 

v případě havárie úniku kyseliny 

do okolního prostření a 

umožňuje odvedení média do 

míst v CHÚV určených k 

zachytávání nebezpečných látek. 

Vnější plášť však ztěžuje určení 

místa poruchy na vnitřním plášti Ne 0,6 30.4.2013

OB09.3 O-Rizika stavby Stav lokality

Realizace komunikací podél SO45 a 

mezi objekty SO46 a SO500 0,3 100%

Realizace nové zpevněné 

komunikace podél SO45, návrh 

na realizaci nové přístupové 

komunikace mezi SO500 a 

SO46. Ne 0,3 30.4.2013

OB10 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu Úpravy v dozorně 1,1 80%

Změna nábytku, přesunutí 

prac. Stanic do skříní, 

navýšení počtu monitorů, 

nová koncepce napájení BD 

pro OB10, doplnění 

trackballů, archivace 

pokojové teploty a 

vlhkosti…. Ne 1,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB06 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Doplnění SKV - Výměna protipožárních 

dveří podružné rozvodny včetně 

elektronických zámků 0,0 100%

Doplnění SKV - Výměna 

protipožárních dveří podružné 

rozvodny včetně elektronických 

zámků Ne 0,0 31.7.2013

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB09.3 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Úpravy a doplnění komunikace pro 

dálkový odečet obchodního měření 0,0 100%

Úpravy a doplnění komunikace 

pro dálkový odečet obchodního 

měření

Ne 0,0 31.12.2013

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB19 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu

Dodávka a montáž kuchyňských 

linek do SO 492 m.č.3.12 a 4.17 0,1 89%

dodání dalších kuchyňských 

linek nad rámec SoD ve 

standardu již dodané linky v 

rámci OB14 Ne 0,1 28.2.2014

Obchodní jednání s 

cílem snížení ceny

OB02 K-Selhání dodavatele

Navýšení investičních nákladů již 

uzavřených OB 4,0 50% Navýšení ceny OB02 Ne 6,0 28.2.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie, cenová 

jednání

OB17 O-Ostatní operační rizika

Dílčí dodatečné vylepšení 

projektu Náklady na neuzavřené reklamace 9,0 50% Neuzavřené reklamace Ne 11,0 31.12.2014

Přenesení rizika na 

dodavatele, obchodní 

strategie

OB17 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Zpoždění PAC +90 dní 130,0 0% zpoždění PAC Ne 140,0 31.10.2013

Vyhodnocování HMG, 

hledání rezerv a změn 

logických vazeb a 

přijímání nápravných 

opatření

OB17 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Zpoždění PAC +90 až +120 dní 82,0 0% zpoždění PAC Ne 85,0 31.12.2013

Vyhodnocování HMG, 

hledání rezerv a změn 

logických vazeb a 

přijímání nápravných 

opatření

OB08 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického zadání 

do dodavatelských smluv

Realizace ochranného uzemnění 

technologických částí OB01 0,2 100%

Realizace ochranného uzemnění 

je nutná pro zajištění ochrany 

před úrazem elektrickým 

proudem. Požadavky a způsob 

provedení ochranného uzemnění 

jsou specifikovány v článku 

411.3.1.1 ČSN 33 2000-4-41 

ed.2 (ochranná opatření při 

poruše).

Ne 0,2 30.6.2013

OB02 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby

Doplnění GSM brány pro výtah v SO 

410/04 a SO 410/05 0,0 100%

Doplnění GSM brány pro 

komunikaci dorozumívacího 

zařízení z kabiny výtahu s 

dispečinkem nad rámec SoD. 

SIM karta není součástí dodávky Ne 0,0 30.6.2013

OB02 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby

Doplnění panikových zámků na 

únikových dveřích na požární žebříky a 

na fasádních dveřích v SO 410/04 a SO 

410/05 0,1 100%

Výměna aktuálně 

namontovaných standardních 

zámků (v souladu se schváleným 

DD) na základě požadavku z 

kontroly HZS 6.6.2013 jako 

podmínka souhlasu se 

zahájením zkušebního provozu Ne 0,1 30.6.2013

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Rozšíření rozsahu dodávky nutné pro 

realizaci PČO nad rámec uzavřené SoD 0,5 100%

a) Propojení potrubí demi vody s 

potrubím VOCH, b) 

Demontování odvaděčů 

kondenzátu pro operace PČO, c) 

Dodatečná provizoria pro PČO: 

zhotovitel dodá a namontuje 

provizorní záslepky místo klapek 

G1,2LBA11AA010E (NT pára), 

d) Přepojení odvodnění cizí páry 

pro operace PČO v rámci 

kterého se přepojí již společné 

beztlaké trasy za bateriemi 

odvodnění z rozdělovače cizí 

páry (odvodnění č.13) mimo 

expandér K2 Ne 0,5 30.6.2013

OB05 O-Rizika BOZP, PO a OŽP

Jiné příčiny z titulu BOZP, PO a 

OŽP 

Prodloužení trasy na střeše – odvětrání 

BASE modulu, Doplnění zkrácené 

stávající plošiny u stojky S17 (most P3 ) 

o novou navazující plošinu 1,1 100%

a) Odfuky plynu z base modulu 

plynových turbín je nutné umístit 

dle požadavků PBŘ, b) 

Požadavek na  prodloužení 

obslužné plošiny z důvodu  

zajištění  přístupu k šroubovým 

spojům potrubí struskovodů Ne 1,1 30.6.2013

OB07 O-Rizika BOZP, PO a OŽP

Nedodržování legislativy BOZP, 

PO a OŽP

Zabezpečení vstupů do SO391/01 

místnost č.1.02 a 1.01 0,1 100%

Požadavek na zajištění systému 

kontroly vstupu (SKV) pro 

SO391/01 místnosti 1.01 a 1.02 

vznikl po uzavření SoD na OB07, 

tzn. po datu 7.4.2010, až v době 

uzavírání SoD OB11, jejíž je 

součástí Ne 0,1 30.6.2013

OB07 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Doplnění přechodových rozvaděčů, 

silových a ovládacích kabelů k topným 

kabelům, Inertizace plynovodů 2xDN350 

od HUP GT1/GT2 po BL GT1/GT2 0,7 100%

Doplnění přechodových 

rozvaděčů, silových a ovládacích 

kabelů k topným kabelům, 

Inertizace plynovodů 2xDN350 

od HUP GT1/GT2 po BL 

GT1/GT2 Ne 0,7 30.6.2013

OB07 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Odbočka v RS pro regulační řadu pro 

pomocnou najížděcí kotelnu 0,1 100%

Na základě požadavku na změnu 

ze dne 31.5.2012 bude v rámci 

OB07 v DPS01.01 realizována 

odbočka potřebná pro 

plánovanou regulační řadu pro 

pomocnou najížděcí kotelnu Ne 0,1 30.6.2013



OB09.3 O-Rizika stavby Projektová dokumentace stavby

Realizace ochranného uzemnění 

technologických částí OB03 0,3 100%

Realizace ochranného uzemnění 

je nutná pro zajištění ochrany 

před úrazem elektrickým 

proudem. Požadavky a způsob 

provedení ochranného uzemnění 

jsou specifikovány v článku 

411.3.1.1 ČSN 33 2000-4-41 

ed.2 (ochranná opatření při 

poruše) Ne 0,3 30.6.2013

OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Úprava koncepce napájení rozvodny 

G1BFR, G1BFS pro stavební 

elektroinstalaci 0,1 100%

Přepojení napájení 

transformátoru G1BFT12 z pole 

G2BBA02 do rezervního pole 

G1BBB05 (sekce která je při 

poruchových stavech napájena z 

rezervního napájení RVS 6 kV). Ne 0,1 30.6.2013

OB05.1 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Dovybavení čerpadel NA3PO4 0,0 100%

V rámci předávání podkladů 

OB04 pro OB10 (PPP, BD, DD) 

nebyl předán Seznam signálů ani 

Schéma svorkových návazností 

od FM OB04 pro připojení 

OB10. OB10 předpokládal, že 

FM bude vybaven analogovým 

výstupem jako každý ovládaný 

pohon, proto pro tento signál 

vstupy v DCS připravil. Po 

dodání FM OB04 bylo zjištěno, 

že FM analogový výstup 

neobsahuje, proto je nutné 

upravit vstupy v DCS OB10 na 

binární. Ne 0,0 31.7.2013

OB10 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie Dovybavení čerpadel NA3PO4 0,0 100%

V rámci předávání podkladů 

OB04 pro OB10 (PPP, BD, DD) 

nebyl předán Seznam signálů ani 

Schéma svorkových návazností 

od FM OB04 pro připojení 

OB10. OB10 předpokládal, že 

FM bude vybaven analogovým 

výstupem jako každý ovládaný 

pohon, proto pro tento signál 

vstupy v DCS připravil. Po 

dodání FM OB04 bylo zjištěno, 

že FM analogový výstup 

neobsahuje, proto je nutné 

upravit vstupy v DCS OB10 na 

binární. Ne 0,0 31.7.2013

OB10.1 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků

Úhrada nákladů spojených s 

prodloužením bankovní záruky za 

provedení díla 0,0 100%

Úhrada nákladů spojených s 

prodloužením bankovní záruky 

za provedení díla Ne 0,0 31.7.2013

OB06 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Změna typu převodníků z výrobce ZSP 

na výrobce INOR 0,1 100%

Požadavek na dodatečnou 

změnu osazení převodníku typu 

INOR na místo JSP vyplývající z 

technické zprávy DD OB10 

vydané v listopadu 2011 - „U 

teploměrů PT100 OB06 zajistí 

převodníkem PT100 na 4 – 20 

mA galvanické oddělení s 

izolační schopností 3,75 kV.“ po 

vydání DD OB06. Ne 0,1 31.7.2013

OB11 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Vícetisky a změny v dokumentaci DD 

(detail design), ZSPD (změna stavby 

před dokončením) a PBŘ (požárně-

bezpečnostní řešení) pro potřeby 

orgánů státní správy pro stávající 

stavební objekt SO05 0,0 100%

Požadavek HZS na doplnění 

dokumentace k žádosti o 

zahájení zkušebního provozu:

Dokumentace DD: Úprava 

popisu místností na základě 

aktualizovaných podkladů 

předaných investorem, Předání 

šesti paré autorizované 

dokumentace

Dokumentace ZSPD: 

Vypracování požárně-

bezpečnostního řešení 

stavebního objektu SO5, Předání 

5 paré autorizované 

dokumentace

Vícetisky dokumentace DD: 

Předání 4 paré autorizované 

dokumentace. 

Ne 0,0 31.7.2013

OB05 O-Technologická rizika

Omezené zdroje na uvádění do 

provozu

Doplnění trasy ucpávkové páry o novou 

trasu prohřevu DN80_G3LBG40BR040 0,4 100%

Doplnění trasy ucpávkové páry o 

novou trasu prohřevu 

DN80_G3LBG40BR040,  

Současné řešení nezajišťuje 

dostatečné parametry ucpávkové 

páry pro řádnou funkci TG Ne 0,4 31.7.2013

OB05 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie

Doplnění armatury do potrubí dávkování 

čpavku, 1 ks ruční přírubový nerezový 

ventil DN 25, PN 40 0,0 100%

Doplnění armatury do potrubí 

dávkování čpavku, 1 ks ruční 

přírubový nerezový ventil DN 25, 

PN 40 Ne 0,0 30.6.2013

OB19 O-Rizika BOZP, PO a OŽP

Nedodržování legislativy BOZP, 

PO a OŽP

Navýšení počtu přenosných hasicích 

přístrojů 0,1 100%

Navýšení počtu PHP a jejich 

doplnění do kabelových kanálů a 

všech ostatních SO vzešlých z 

pochůzek HZS nad rámec 

odsouhlaseného PBŘ Ne 0,1 30.6.2013

OB17 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Zpoždění PAC +121 až +180 dní 131,0 0%

zpoždění PAC

Ne 140,0 31.12.2013

OB02 O-Technologická rizika

Projektová dokumentace 

technologie PČO - izolace 0,9 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB

Ne 1,0 31.1.2014

OB02 O-Rizika stavby Stav lokality

PČO - opatření k eliminaci vlivu 

klimatických podmínek 0,4 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB

Ne 0,5 31.1.2014

OB05 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Doplnění žebříků, schodišť a plošin 

v mezistrojovně na +12,5 m 0,9 0%

Navýšení investičních nákladů 

OB

Ne 0,9 31.12.2013

OB09.3 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického zadání 

do dodavatelských smluv

Doplnění rozsahu přístrojového vzduchu 

pro zapouzdřené vodiče  OB 09.3 0,4 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB

Ne 0,5 31.10.2013

OB07 O-Kontraktační rizika Nepřesná specifikace Inertizace plynovodů 2xDN350 od 0,0 89% Navýšení investičních Ne 0,0 28.2.2014
OB09 O-Technologická rizika Projektová dokumentace Čerpání neagresivních odpadních 0,0 89% Navýšení investičních Ne 0,0 28.2.2014
OB09 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení Úpravy DC rozvaděčů pro eliminaci 0,1 89% Navýšení investičních Ne 0,1 28.2.2014

OB09.3 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení projektu

Úprava povrchu rozvodny 400 kV - v 

prostoru vyvedení výkonu B5, B6 

stávající 0,5 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB

Ne 0,5 31.12.2013

OB10 O-Technologická rizika Projektová dokumentace Čerpání neagresivních odpadních 0,3 89% Navýšení investičních Ne 0,4 28.2.2014
OB10.3 O-Technologická rizika Projektová dokumentace Doplnění softwaru Matrikon OPC 0,0 89% Navýšení investičních Ne 0,1 28.2.2014
OB11.1 O-Kontraktační rizika Nepřesná specifikace Změna rozsahu díla OB 11.1 -1,1 89% Navýšení investičních Ne -1,1 28.2.2014
OB19 O-Kontraktační rizika Nepřeklopení obchodních Provedení oprav stavební části SO 1,8 89% Navýšení investičních Ne 2,0 28.2.2014
OB19 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení Realizace zpevněné plochy namísto 0,3 89% Navýšení investičních Ne 0,4 28.2.2014
OB19 O-Kontraktační rizika Nepřesná specifikace Provoz jeřábu GIGA 165t v 0,9 89% Navýšení investičních Ne 1,0 28.2.2014
OB19 O-Kontraktační rizika Nepřeklopení obchodních Provedení oprav stavební části SO 0,8 89% Navýšení investičních Ne 0,9 28.2.2014
OB19 O-Kontraktační rizika Nepřeklopení obchodních Provedení oprav stavební části SO 0,9 89% Navýšení investičních Ne 1,0 28.2.2014
OB19 O-Kontraktační rizika Nepřeklopení obchodních Provedení oprav stavební části SO 0,5 89% Navýšení investičních Ne 0,6 28.2.2014
OB19 O-Ostatní operační rizika Dílčí dodatečné vylepšení Odpočet z ceny Díla OB14 za -0,8 89% Navýšení investičních Ne -0,8 28.2.2014
OB16 K-Selhání dodavatele Selhání dodavatele - předčasné Prodloužení trvání periodických 1,8 89% Navýšení investičních Ne 1,9 28.2.2014
OB08 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 40,0 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 50,0 28.2.2014
OB02 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 45,0 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 50,0 28.2.2014
OB03 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 33,5 89% Navýšení investičních 6M 6M Ne 35,0 28.2.2014
OB05.1 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 4,2 89% Navýšení investičních 6M 6M Ne 4,4 28.2.2014
OB05 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 15,9 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 16,0 28.2.2014
OB06 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 17,0 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 18,0 28.2.2014
OB07 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 8,5 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 9,0 28.2.2014

OB08 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace projektu Vícenáklady z posunu PAC 1,6 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB

6M 6M Ne 1,7 31.1.2014

OB09 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 17,4 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 17,5 28.2.2014
OB09.3 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace projektu Vícenáklady z posunu PAC 2,5 100% Navýšení investičních nákladů 6M 6M Ne 2,5 31.12.2013



OB10 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 15,0 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 16,0 28.2.2014
OB11 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 10,1 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 10,5 28.2.2014

O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 0,7 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 0,8 28.2.2014
OB12 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 7,0 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 8,0 28.2.2014
OB13 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 1,5 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 1,5 28.2.2014
OB19 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 11,6 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 12,0 28.2.2014
OB15 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 0,1 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 0,2 28.2.2014
OB16 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 1,6 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 1,7 28.2.2014

OB17 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace projektu Vícenáklady z posunu PAC 10,0 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB

6M 6M Ne 12,0 31.12.2013

OB18 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace projektu Vícenáklady z posunu PAC 2,4 0%

Navýšení investičních nákladů 

OB

6M 6M Ne 2,5 31.1.2014

OB10.1 O-Rizika harmonogramu Organizace / koordinace Vícenáklady z posunu PAC 3,6 80% Navýšení investičních 6M 6M Ne 3,7 28.2.2014

OB05 O-Kontraktační rizika 

Nepřeklopení technického 

zadání do dodavatelských 

smluv

Doplnění rozsahu přístrojového 

vzduchu pro zapouzdřené vodiče  

OB 09.3 0,4 89%

Jedná se o doplnění tří 

potrubních tras DN15 včetně 

ventilů (G1BAA01GH101, 

G2BAA01GH101, 

G3BAA01GH101) a jedné 

trasy DN 25 

(G3QEB20BR200) nad 

rámec uzavřené SoD Ne 0,4 28.2.2014

OB17 O-Rizika harmonogramu Nedodržení dílčích milníků Vícenáklady z posunu PAC 9,9 100%

Navýšení investičních nákladů 

OB Ne 9,9 31.10.2013

BD  basic design 
CCTV kamerový systém 
ČSCHV čerpací stanice chladící vody 
DCS řídící systém 
DMDI data management divize investice 
DV divize výroba 
EMC elektromagnetická kompatibilita 
EPS elektronický požární systém 
FM frekvenční měnič 
HMG harmonogram 
HRSG Heat recovery steam generator 
HUP hlavní uzávěr plynu 
HVB hlavní výrobní blok 
HW hardware 
HZS hasičský záchranný sbor 
CHÚV chemická úpravna vody 
ID identifikační číslo (dokument) 
K kreditní rizika (selhání partnera, 
 zákazníka,dodavatele) 
KP koncepční projekt 
kV kilovolt 
M měsíc 
ND náhradní díly 
NNV nádrž napájecí vody 

O operační rizika (rizika hmg, kontraktační,  
 technologická, BOZP, PO, OŽP, 
 financování) 
OB  obchodní balík 
P podnikatelská rizika (politická, regulační) 
PAC Preliminary Acceptance Certificate 
PCC Power control cabinet 
PČO pomontážní čistící operace 
PKV předkomplexní vyzkoušení 
PPC paroplynový cyklus 
PPP podklady pro profese 
PS provozní soubor 
ŘS řídící systém 
RS redukční stanice 
SaV isouvisející a vyvolané investice 
SO stavební objekt 
SoD smlouva o dílo 
T tržní rizika (komoditní, finanční) 
ZD zadávací dokumentace 
 

 

 

 


