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Anotace 

Obsahem diplomové práce je analýza řízení rizik investičních projektů ve vybrané 

společnosti. Investiční projekty realizované vybranou společností jsou zaměřeny na 

zvýšení kvality dopravy v regionu města Mostu z hlediska její bezpečnosti a dostupnosti. 

S jejich realizací jsou spjata rizika, která je nutno identifikovat, analyzovat a řídit. V 

teoretické části jsou z odborných zdrojů vybrány a prezentovány teoretická východiska a 

moderní metody pro efektivní řízení rizik v investičních projektech. Tyto metody slouží 

jako podklad pro provedení analýzy zjištěných skutečností v části praktické. Na základě 

výsledků této analýzy jsou v závěru diplomové práce uvedeny návrhy na zlepšení přístupu 

k řízení rizikům investičních projektů ve vybrané společnosti. 

klíčová slova: management, riziko, projekt, investice, cíle, strategie 

 

 

Summary:  

This Thesis deals with the risk management analysis of a selected company. The 

investment projects implemented by this selected company are focused on improving the 

quality of transport in the region of the town Most from the viewpoint of its safety and 

accessibility. Their implementation is bound to risks which are necessary to identify, 

analyze and manage. In the theoretical part the theoretical solutions and modern methods 

for effective risk management in the investment projects are chosen from the expert 

sources and presented. These methods serve as the basis for analyzing of the findings in the 

practical part. Based on this analysis results the suggestions how to improve the risk 

management approach of the selected company are introduced at the end of the Thesis.  
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1 Úvod 

Na současném trhu působí široké spektrum podnikatelských subjektů, které si 

vzájemně konkurují. Podnikatelská sféra je motivována k inovacím a zlepšování produktů 

a služeb. Konkurence vede k rychlému a pružnému zavádění nových výrobků a k 

dodávkám služeb, které splňují potřeby zákazníků.  

Na neustálé změny v podnikatelském prostředí je třeba umět pružně reagovat. Již ve 

fázi přípravy projektu je potřeba identifikovat nejistoty a z nich plynoucí rizika, kterým 

bude projekt v průběhu jeho provádění a provozu vystaven. Rizika vyvolaná těmito 

nejistotami je nutné aktivně řídit.  

V podnicích se řízením rizik zabývá projektový management. Aktivním využíváním 

projektového managementu lze dosáhnout nejlepších výsledků realizovaných projektů a 

plánovaných cílů s maximální mírou eliminace nežádoucích faktorů ovlivňujících 

úspěšnou realizaci projektu. 

Podnik nebo organizace, který již tento vyspělý management rizik projektů aktivně 

používá a který jej má integrovaný do managementu projektů i ostatních rizik mimo 

projekty, má významnou konkurenční výhodu a převahu.  

Riziko lze chápat jako hrozbu, ale zároveň i jako příležitost. Nacházením a využíváním 

příležitostí ke zlepšení výsledků projektu je možné vyvážit hrozby, kterým se nedá zabránit 

nebo které se mohou objevit nad rámec předpokládaných skutečností v celém průběhu 

provádění projektu. 

Pro řízení rizik je prioritní jejich analýza. Pomocí analýzy rizik se zjišťuje míra 

nebezpečí (hrozeb), kterým je organizace vystavena, jak moc je projekt vůči těmto 

hrozbám zranitelný, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane a jaký dopad to na 

organizaci může mít. 

V teoretické části diplomové práce jsou navrženy a doporučeny metody řízení. Po ní 

následuje praktická část, která je složena ze dvou okruhů. 

První okruh praktické části tvoří shrnutí investičních projektů a zjišťování jak organizace a 

její management přistupuje k řízení rizik. Hlavní ukazatelé přístupu managementu jsou SWOT 

analýza a souhrnný přehled navržených rizik. 
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Druhý okruh praktické části tvoří analýzu zjištěných skutečností doplněnou o grafické 

návrhy řešení. Jedná se o analýzu doporučených předpisů a návrhů řízení rizik, které 

organizace pokládá za důležité a podstatné při jejich eliminaci a které by mohly ohrozit projekt 

a naopak, kterým rizikům je nutné se vyvarovat.  

Cílem diplomové práce je vyhodnotit zjištěné skutečnosti dle navržených a doporučených 

moderních metod uvedených v teoretické části.   
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2 Rizika projektů – teoretická východiska a normy 

Každá organizace má předem dané a jasné cíle – čeho chce dosáhnout, stanovené 

priority a orientaci na trhu. Jedná se převážně o dlouhodobé cíle, kterých dosáhne pomocí 

systematické strategie a plánovaného podnikatelského záměru společnosti.  

Strategickými operacemi jsou například investiční akce, budování systému prodeje, 

zahájení produkce nových produktů nebo zásadní organizační změny podniku. A vzhledem 

k tomu, že se jedná o mimořádné a jak časově tak i finančně náročné akce, je nutné při 

jejich realizaci využít projektové řízení. 

Každý projekt musí být před svou realizací náležitě analyzován, musí být posouzeny 

všechny silné a slabé stránky záměru SWOT analýzou a stejně tak i možné příležitosti a 

rizika. Všechna potenciální rizika by měla být eliminována před zahájením samotné 

realizace. 

Mezi moderní metody jak zjistit a identifikovat riziko patří kromě Ishikawowa 

diagramu také analýza FMEA. 

Investiční záměry se hodnotí z pohledu efektivity danými kriteriálními ukazateli a 

analýza citlivosti určuje vnímavost určitého ekonomického ukazatele v závislosti na 

dalších ovlivňujících faktorech.  

 

2.1 Strategie 

Strategie je dlouhodobé zaměření činnosti k realizaci cílů organizace. Cílem strategie 

může být zavádění nových produktů a služeb nebo zlepšení kvality stávajících služeb a 

produktů společně s identifikací cílových skupin a jejich potřeb a požadavků atd. Strategie 

nám prezentuje budoucnost organizace, ke které chceme dojít. Podmínkou její úspěšnosti 

je podrobná znalost zákazníka, jeho potřeb, které jsou pro zákazníka prioritní, znalost 

konkurence a produktu.  

Řízení prací na strategické úrovni zaštiťuje strategický management. Jeho úkolem je 

komplexní plánování, vykonávání činností, které vedou k uskutečňování cílů, jejich 

kontrole a hodnocení, ale také k motivaci subjektů zapojených do realizace strategie.  
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Na nižší úrovni se realizuje každodenní činnost organizace, např. běžná činnost 

spojená s výrobou produktů a jejich distribucí nebo poskytováním služeb. Řízení prací na 

nižší úrovni nazýváme operativním managementem. 

Tyto dvě úrovně řízení se navzájem ovlivňují [Schéma 1]. Strategický management 

definuje dlouhodobý vývoj na operativní úrovni např.: co a jak se bude vyrábět nebo které 

služby budeme poskytovat. Vývoj plánuje dle informací získaných od operativního 

managementu na základě podnětů a změn vnitřního a vnějšího prostředí organizace.  

 

Schéma 1: Strategický x operativní management 

 

2.2 Projekt  

Publikace Management rizik projektů [1] definuje projekt jako: „dočasné úsilí 

vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo výsledku“.  

Technická norma ČSN ISO 10006:2004 Směrnice pro management jakosti v 

projektech [4] definuje projekt jako: „ jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných 

a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje 

specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ 

 Všechny definice se shodují na tom, že prostřednictvím vynaloženého úsilí, činností a 

procesů nastane změna. Každý projekt (změna) ale nese své riziko (nejistotu) a to, pokud 

nastane, může zasáhnout a ovlivnit jeden nebo více cílů projektu. Může se jednat o kladný 

(pozitivní) nebo záporný (negativní) dopad na cíle projektu. Kladný dopad je označován 

jako příležitost, záporný jako hrozba. Pojmy hrozba a příležitost známe ze SWOT analýzy: 

Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats 

(hrozby). SWOT analýza je zde podrobně popsána v kapitole 2.3. 

Operativní 
management 

Strategický 
mmanagement 
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Projektová rizika zahrnují všechny druhy rizik, která mohou jakýmkoliv způsobem 

ohrozit projekt. Klíčová projektová rizika jsou ta, která zásadně ohrožují cíl (výsledek), 

čas, kvalitu a náklady [Schéma 2]. Projektová rizika nejčastěji spočívají ve změnách 

projektu, jsou často způsobená špatnou komunikací realizačního týmu (komunikační rizika 

projektu) a v důsledku změn vnějších okolností a podmínek (vnější rizika a omezení 

projektu). Rovněž předmět realizovaného projektu projektová rizika významně ovlivňuje. 

U projektů, které se zabývají například změnou technologického procesu nebo obměnou 

technologie společnosti, mohou ohrozit rizika například v nedostatečné či chybné 

specifikaci zvoleného technologického procesu či zařízení.  

 

Schéma 2: trojúhelník vzájemně se ovlivňujících oblastí 

 

2.2.1 Fáze projektu  

Každý projekt prochází určitými fázemi [Schéma 3]. Jedná se o fáze: 

 předinvestiční, 

 investiční, 

 provozní, 

 ukončení provozu a likvidace. 

 

 

 

 

PROJEKT 

ČAS 

VÝSLEDKY NÁKLADY 

https://managementmania.com/cs/rizika
https://managementmania.com/cs/projekt
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Předinvestiční fáze 

Jedná se o etapu přípravných prací se zaměřením na organizaci projektu, výběrová 

řízení na dodavatele, stanovení vstupní časové a finanční náročnosti projektu, zpracování 

poptávkového řízení a jeho následnou realizaci, zajištění finančního krytí projektu.  

Pokud se jedná o investici, která bude částečně financována z dotačních strukturálních 

fondů Evropské unie, zpracovávají se v této fázi žádosti o dotaci.   

Investiční fáze 

Etapa od začátku investiční výstavby projektu do zahájení provozu. V této fázi se 

realizuje samotný projekt.  Projekt podléhá technickému dozoru, dodržování termínů, 

administraci projektu a jeho prezentaci. Tato fáze končí slavnostním zahájením provozu za 

přítomnosti všech zúčastněných stran. 

Provozní fáze 

Etapa od zahájení provozu projektu po jeho ukončení. Tato fáze vyžaduje dostatečné a 

odpovídající personální a organizační vybavení pro zachování bezproblémového provozu 

projektu. V provozní fázi se zpracovávají monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. 

Součástí provozní fáze je i informovanost veřejnosti o projektu obvyklými 

marketingovými prostředky.  

Ukončení provozu a likvidace 

Projekt se již neprovozuje. Je zajištěn záruční provoz, který může odhalit i případné 

skryté nedostatky. Po ověření funkčnosti projektu a jeho ověření je možné projekt pokládat 

za kompletní a uzavřený. 
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Schéma 3: fáze projektu 

  

Každý projekt má své životní cykly, kterými jsou: 

 plánování, 

 realizace, 

 hodnocení. 

Plánování 

 Projekt se začne plánovat ve chvíli, kdy vznikne nápad. Nejdříve se zkoumá, zda a 

jak projektový nápad přispívá a podporuje strategii organizace. Pokud ji podporuje, je 

nutná příprava koncepce projektu, která je zkoumána ze dvou hledisek: 

1.   Jak podporuje strategii a tím poslání organizace? 

2. Analýzou potřeby zdrojů, které jsou nutné pro úspěšnou realizaci (zaměstnanci, 

dobrovolníci, místo, finance atd.) a možností organizace. Zjišťuje se tedy, zda je koncepce 

reálná za stávajících podmínek.  

K realizaci je vybrána ta koncepce, která přinese největší přínos při použití nejmenšího 

objemu zdrojů. Ještě před výběrem koncepce je vhodné zpracování úvodní studie, např. i 

studie proveditelnosti.  

Cílem studie proveditelnosti je zjistit, zda plánovaný výsledek je prostřednictvím 

vybraného projektu uskutečnitelný a reálný. Po výběru koncepce projektu následuje 

podrobné plánování projektu. Podrobněji je určen cíl projektu, jeho časový harmonogram a 

rozpočet.  

Základ pro určení cíle je odpověď na pět hlavních otázek: 

Předinvestiční Předinvestiční 

 

 

 

Provozní 

 

 

 

 

 

 

Provozní 

 

 

 

Investiční 

 

Investiční 

 

ukončení provozu a 
likvidace 

ukončení provozu a 
likvidace 

Projekt Projekt 
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 Kde jsme teď? (výchozí situace). 

 Kam se chceme dostat? (cíle). 

 Jak se tam dostaneme? (aktivity). 

 Jak zjistíme, že jsme se tam opravdu dostali? (kontrola, hodnocení). 

 Kolik nás to bude stát? (časový plán, rozpočet). 

Realizace 

 Realizace projektu zahrnuje uskutečňování činností, které jsou v projektovém plánu 

a jejich nepřetržitý dozor s důrazem na naplňování stanovených cílů. 

Hodnocení 

 Projekt je hodnocen z následujících hledisek: 

 Projektový management: Uskutečnili jsme projekt správně? 

 Výsledek projektu: Dosáhli jsme výsledku, kterého jsme chtěli dosáhnout? 

 Projekt: Realizovali jsme správný projekt z hlediska strategie organizace? 

Silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby určíme pomocí SWOT 

analýzy.  

 

2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza
1
 [10] je všeobecná analytická dovednost managementu řízení, jejímž 

cílem je posouzení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo 

nějakého konkrétního projektu (například nového produktu či služby). Nestrannou a 

kvalifikovanou vnitřní analýzou organizace lze vyjmenovat faktory podstatné pro budoucí 

úspěch nebo i nezdary podniku. 

 

 

                                                 

 

1
 SWOT analýzu navrhl v šedesátých letech 20. století  Albert Humphrey jako akronym složený 

z počátečních písmen anglických slov. 
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Význam slova: 

 Strengths (silné stránky),  

 Weaknesses (slabé stránky),  

 Opportunities (příležitosti),  

 Threats (hrozby). 

Silné a slabé stránky mají vazbu na podnik - týkají se vnitřního prostředí společnosti. 

Oproti tomu příležitosti a hrozby (rizika) se vyskytují ve vnějším prostředí a okolí 

společnosti.  

Poznání slabých stránek přispívá k budoucímu úspěchu společnosti, poznání silných 

stránek přispívá k rozvíjení společnosti a větší konkurenceschopnosti.  

Silné stránky podniku 

Mezi silné stránky podniku patří například: kvalitní výrobky, tradice značky, nízké 

výrobní náklady, kvalifikovaná pracovní síla, dobrá marketingová komunikace, vyškolený 

prodejní personál, příznivá finanční situace, zkušený realizační tým. 

Slabé stránky podniku 

Slabé stránky podniku mohou být například: omezená výrobní kapacita, zastaralý 

vozový park, nedostatečná úroveň informačního systému, špatná pověst podniku, 

nekvalitní výrobky, špatná propagační kampaň, nedostatečné personální obsazení 

společnosti apod.  

Příležitosti 

Příležitosti se vyskytují se převážně v okolí organizace, například: neexistence 

konkurence v odvětví, neexistence substitutů na trhu, síla kupujících, jednoduchost vstupu 

na trh, nové trendy technologií, příznivá úprava legislativy. 

Hrozba  

Hrozby nemůže organizace svými aktivitami ovlivnit. Jsou to situace, které mohou 

rozvoj organizace negativně ovlivnit, například: příchod konkurence na trh, neschopnost 

konkurovat na trhu, nepříznivá legislativa, nedostatek kvalifikovaných odborníků na trhu. 
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2.4 Riziko 

S rizikem projektů je možné se setkat v širokém spektru oborů a služeb tzn., globálně 

nám zasahuje do všech hospodářských odvětví.   

Riziko definuje norma ČSN ISO 31000:2010 [2] jako: „účinek nejistoty na dosažení 

cílů“.  

Je možné ho popsat jako eventualitu nebo pravděpodobnost, zda riziko nebo nejistá 

událost nastane a zároveň posuzovat velikost účinku, následku nebo též dopad na cíle naší 

činnosti.  

Rizika v organizaci úzce souvisí především s konkurencí, novými investicemi, 

obměnami a s finančními zdroji. Rizikům lze předcházet vhodným řízením. 

Odpovědnost za řízení rizik nese management rizik.   

 

2.4.1 Management rizik  

Podstatou managementu rizik je poskytování principů, informací a organizační 

uspořádání pro navrhování, implementaci, monitoring, přezkoumávání a neustálé 

zlepšování za účelem dosažení cílů organizace a eliminace rizik. 

Management rizik je definován dle ČSN ISO 31000:2010 [2] :“ koordinované činnosti 

pro vedení a řízení organizace s ohledem na rizika“.  

Management rizik je soustavná činnost, která je zaměřená především na prevenci nebo 

snížení rizika za účelem dosažení cílů organizace. 

Systém managementu rizik by měl být založen na: 

 identifikaci a analýze rizik, 

 strategii, 

 monitoringu riziku a dopadů, 

 optimalizaci podnikového systému, 

 prevenci nežádoucích událostí a eventuálním snižování jejich následků. 
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Základní východiska, principy a zásady managementu: 

 každý vývoj a proces je ohrožován riziky a je jejich hlavním původcem, 

 systému managementu rizik napomáhá předcházet škodám, 

 primárním zdrojem rizik je lidský faktor, 

 riziko bere jako příležitost nebo výzvu, 

 prevence jako součást managementu,  

 další oblasti managementu jsou také součástí managementu rizik (controlling, 

marketing, kvalita, finance, bezpečnost, ..)  

 musí být jasně určené role, odpovědnosti a pravomoci útvarům a osobám, 

 vytváří předpoklady pro realizaci procesů, 

 využívání metod pro souhrnné objevování a posouzení rizik, 

 průběžný monitoring, dokumentace, zlepšování managementu rizik. 

Pro řízení rizik je nutná jejich analýza, identifikace, zhodnocení, zvládnutí 

(zmírnění). Jedná se o čtyři provázané činnosti, které na sebe navzájem působí, ovlivňují 

se a vzájemně se prolínají. 

Identifikací rizik dle druhů a typů je možné tato správně vymezit a stanovit tak jejich 

zvládnutí neboli prevenci.   

U každého rizika se vypočítává stupeň významnosti rizika: 

 

Významnost rizika = Dopady rizika * Pravděpodobnost výskytu rizika 

 

Dopady jsou hodnoceny stupnicí 1-5, od dopadů zanedbatelných 1 až po krizové 5. 

Podobně je hodnocena pravděpodobnost výskytu od vyloučené 1 až po jisté 5.  

S využitím takového ohodnocení vznikne matice významnosti rizika, kde jsou rizika 

rozčleněná na: 

 nízká - < 12 - neovlivňují projekt, malá rizika 

 střední - 12 a < 16 - jsou závažná, ne kritická, nutné jim předcházet  

 vysoká - > 16 – vysoká, kritická rizika, mají vliv na činnosti organizace 
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K eliminaci vysokých rizik jsou hledána opatření.  

2.4.2 Druhy rizika 

Každá oblast podnikání má svá úskalí, své stinné a kladné stránky, každá má svůj cíl 

podnikání a tím pádem má i svá rizika, která jsou úzce spjatá s konkrétní podnikatelskou 

aktivitou.  

Oblasti, ve kterých se rizika mohou vyskytnout, jsou například:  

 tržní = úspěšnost organizace na trhu, vliv konkurence,  

 ekonomická a finanční = úvěry, investiční a pojišťovací rizika, insolvence 

 projektová = cíl, čas a náklady, které mohou ohrozit projekt, 

 technická = použití nových a nevyzkoušených technologií, 

 bezpečnostní = bezpečnost osob a informací, 

 komunikační = špatná komunikace realizačního týmu, 

 legislativní = legislativní úprava podnikání, nařízení vlády ČR a EU, 

 obchodní, marketingová = vhodné zvolení marketingové kampaně na nový 

produkt, výrobek, službu, 

 politická = změna vládních poměrů; podpora státu v podnikání, 

 environmentální = emise, znečištění vod, půdy a ovzduší, hluk, úniky 

nebezpečných látek apod., 

 přírodní a živelná = přírodní katastrofy a živly, které nelze ovlivnit, 

 personální = nemožnost zajištění dostatečně kvalifikovaného realizačního týmu 

projektu, fluktuace zaměstnanců, 

 sociální = chování a jednání lidí. 

Druhy rizika lze charakterizovat jako: 

 pravděpodobnost, že riziko nastane, 

 důsledky, které nastanou, pokud se riziko vyskytne, 

 šanci riziko předem odhadnout a vyhodnotit 

 ovlivnitelnost rizika – dělíme rizika na ovlivnitelná, částečně nebo vůbec 

neovlivnitelná, 

 velikost rizika – nízké, střední, závažné, 

 akceptovatelná, přijatelná – neodvratné, snesitelné, nesnesitelné, 
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 interní rizika – organizace je může řídit a cíleně ovlivnit,  

 externí rizika – organizace je nemůže přímo ovlivnit (konkurence,..), 

 uspořádaná, systematická – pro všechny organizace, 

 neuspořádaná, nesystematická – pouze pro určitý typ organizace. 

Pro řízení rizik a k jejich identifikaci je vhodné sestavit Ishikawův diagram [9]. Jedná 

se o grafické znázornění identifikující příčiny a následky problému. Jeho účelem je analýza 

a stanovení předpokládané příčiny řešeného úkolu [ Schéma 4].  

 

Schéma 4: Návrh diagramu 

Grafické znázornění je nastíněné dle všeobecných ukazatelů pro porozumění a snazší 

chápání principu Ishikawova diagramu. Na první pohled je patrné, že se de facto jedná o 

určitý druh brainstormingu
2
.  

Pro řízení rizik jsou uvedené teoretické informace, je navržena metodika včetně 

grafického zpracování. Pro hodnocení investic z hlediska ekonomického existuje více 

variant metodik a ukazatelů.  V diplomové práci je vybrána efektivnost projektu a 

analýza citlivosti. 

                                                 

 

2
 Brainstorming = skupinová technika, jejímž cílem je generování co nejvíce nápadů na dané téma. 

Používá se v managementu, marketingu, ve vědeckých oborech. 
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2.5 Analýza FMEA 

Analýza FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) jak bylo již zmíněno, je moderní 

metoda vhodná k identifikaci a analýzu rizik a nebezpečí a zároveň stanoví způsoby, jak se 

rizikům vyhnout a zesílit bezpečnost systému projektu. Jedná se o univerzální metodu, 

kterou je možné využít ve všech hospodářských odvětví, kde je nutné něco zlepšit, ať už je 

to výroba, vývoj, dodávání služby. Významný efekt použití má ve fázi příprav a návrhů.  

Princip metody spočívá v určení následků, příčin a kontrolních mechanismů jak 

rizikům zabránit.  

Nejprve je nutné stanovit požadavky na analyzovaný produkt. K vyhodnocení 

požadavků je případné použít metodu Brainstorming, z něhož vznikne výčet rizik na 

požadavky, které mohou nastat. Ke každému riziku se napíší následky a možné příčiny. 

Zde je také možné uplatnit znalosti Ishikawova diagramu. Následně se pro každé riziko, 

jeho následek a příčinu uvede způsob odhalení a případně jak ho zajistit, aby vůbec 

nenastal. Každý z ukazatelů - riziko, následek a příčina - se ohodnotí pomocí koeficientů 1 

- 10 (kde 1 je nejlepší, 10 nejhorší možný). Tyto koeficienty se mezi sebou vynásobí, 

vznikne tzv. RPN
3
 číslo. Podle velikosti čísla je tím pádem pak možné určit, na které riziko 

je nutné se zaměřit.  

2.6  Vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu  

Efektivita projektu označuje účinnost vložených zdrojů a z nich získaný účinek.  

Jedná se o poměr vstupů (vynaložených investičních prostředků) a výstupů (přínosů 

z investice), resp. takové použití zdrojů, které napomáhají dosáhnout maximálního zisku.  

Zvyšování efektivnosti docílíme minimalizací nákladů nebo maximalizací užitku. 

Zvyšování efektivnosti je jedním z úkolů managementu a současně je to klíč k úspěchu 

organizace v konkurenčním prostředí.  

 

 

                                                 

 

3
 RPN číslo = udává míru rizika daného problému. 
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Pro hodnocení investic se používají dvě metody: 

 statické (doplňkové, starší, primitivní) 

 dynamické - nejpoužívanější. 

Statické  

Jedná se o hodnocení a sledování peněžních přínosů s počátečními výdaji, nezahrnují 

faktory rizika a s časovým ukazatelem se počítá v omezené míře. 

Mezi statické metody, které určují efektivnost investice, patří:  

 doba návratnosti = za jakou dobu dojde ke splacení počáteční investice 

 průměrná výnosnost, rentabilita = kolik % investovaného kapitálu se ročně 

průměrně vrátí, je ovlivněna způsobem odepisování  

 průměrné roční náklady = kritériem pro hodnocení jsou investiční a provozní 

náklady 

Dynamické 

Dynamické metody již počítají s faktory času a rizika; základem pro výpočet je 

diskontování
4
 vstupních hodnot. Stejné peníze mají v současnosti vyšší hodnotu než tytéž 

peníze v budoucnosti. 

Mezi dynamické metody patří: 

 čistá současná hodnota (ČSH nebo Net Preset Value = NPV) = nejvíce 

používané kritérium pro jeho universálnost; závisí na peněžních tocích a 

nákladech kapitálu, pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, kolik peněz realizace 

investice podniku přinese, kladný výsledek vypovídá o přijatelnosti projektu. 

Vypočítá se podle vzorce:  

 

 

 

 

 

                                                 

 

4
 Diskontování = přepočet budoucích peněžních toků na jejich současnou hodnotu 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=𝑂

 

 

NPV… čistá současná hodnota,  CFt … peněžní toky v jednotlivých letech 

n…doba životnosti projektu,     r….. diskontní úroková míra 

Rovnice 1: NPV 

 vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return = IRR) = pomocí 

tohoto ukazatele lze určit výnos (rentabilitu), kterou projekt během svého 

životního cyklu poskytuje. Čím vyšší je ukazatel IRR, tím vyšší je i návratnost 

investice. 

Vypočítá se podle vzorce:  

 

0 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

IRR…vnitřní výnosové procento, CFt … peněžní toky v jednotlivých letech 

n…doba životnosti projektu,   

Rovnice 2: IRR 

 index ziskovosti, rentability (Profitability Index = PI) = jedná se o 

doplňující indikátor k NPV, vyjadřuje vztah mezi aktualizovanými příjmy 

z investice a počátečním kapitálovým výdajům. Projekt je přijatelný, pokud 

hodnota výpočtu přesáhne hodnotu 1. 

Vypočítá se podle vzorce:  

 

𝑃𝐼 = ∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝐼

𝑛

𝑡=0

  

 

PI… index ziskovosti,  I…počáteční investiční kapitál 

n… doba životnosti,   r… diskontní úroková míra 

Rovnice 3: PI 
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 doba návratnosti (Payback Period) = jedná se doplňkový indikátor, jelikož 

nezohledňuje peněžní toky, které plynou z investice; vyjadřuje vztah, po jakou 

dobu se bude investice navracet. Vynaložená investice je návratná, pokud je 

výsledná hodnota menší než životnost projektu/investice.   

Vypočítá se podle vzorce:   

 

𝐾 =  ∑(𝑍𝑛 + 𝑂)

𝑎

𝑛=1

∗
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

K… kapitálový výdaj,   Zn… roční zisk po zdanění (provozní) 

On… roční odpisy investice,   a… doba návratnosti 

Rovnice 4: návratnost 

 metoda průměrných ročních nákladů = porovnávají se průměrné roční 

náklady jednotlivých srovnatelných variant. Podle tohoto ukazatele je varianta 

s nejnižšími průměrnými ročními náklady nejvýhodnější. 

Vypočítá se podle vzorce: 

 

𝑅 =  
𝐽 ∗ 𝑖 (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
+  𝑉 

 

R… roční průměrné náklady,   i… úrokový koeficient,  n… počet let 

J… investiční náklad,   V… ostatní provozní náklady,  

Rovnice 5: průměrné roční náklady 

 

Dalším ukazatelem pro hodnocení investic je analýza citlivosti. 
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2.7 Analýza citlivosti 

Tato analýza citlivosti - jinak nazývaná též analýza hypotéz - napomáhá k identifikaci 

faktorů, které nejvíce ohrožují projekt.  

Zjišťuje, jak je vybraná výstupní veličina citlivá na změnu vstupních veličin. Jejím 

prostřednictvím lze určit, o kolik % se změní výstupní veličina, když se jedna vybraná 

vstupní veličina upraví o určité %  a ostatní vstupní veličiny zůstanou stejné. 

Používá se při tvorbě finančního plánu a modelaci různých situací, kdy se zadávají ty 

nejlepší (optimistické) hodnoty a proti tomu ty nejhorší (pesimistické) hodnoty a 

vyhodnocuje se dopad na sledované veličiny. 
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3 Charakteristika vybrané společnosti  

Hlavní podnikatelskou činností vybrané společnosti, jejíž investiční projekty jsou 

předmětem diplomové práce, je městská hromadná doprava na Mostecku.  

Tato společnost - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s. (dále jen společnost) 

působí na trhu od počátku 19 stol. V roce 2015 oslaví 114 výročí od svého založení. 

Vlastníci Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., s podílem základního kapitálu 

větším než 20% jsou: statutární město Most s podílem 65,59 % a město Litvínov s podílem 

34,41 %.  

Společnost působí ve strukturálně postiženém regionu - Mostecko - který se potýká 

zejména s problémem nedostatku volných pracovních míst, ale i nedostatečnou 

vzdělanostní strukturou obyvatel. Zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva a 

fyzického prostředí je základem pro rozvoj tohoto regionu. K tomu přispívají také dopravní 

sítě, které rozšiřují obchodní příležitosti, usnadnění pohybu osob a zboží a současně 

zvyšují produktivitu, perspektivu a efektivitu. 

Pro zlepšení napojení regionu na ostatní území je důležité zajištění účinného i 

vnitřního propojení a zefektivnění dopravní dostupnosti především prostředky veřejné 

dopravy.  Cílem je dosáhnout významného zvýšení mobility obyvatel a tím i snížení 

lokální nezaměstnanosti. 

Severočeský region je význačný zejména svou hornickou činností. Jedná se o těžbu 

hnědého uhlí, které je dobýváno dvěma způsoby - povrchově i hlubině. Povrchově se těží 

v lomech ČSA a Vršany a hlubinně se těží v dole Centrum. Třetí povrchový důl, ve kterém 

byla ukončena těžba v roce 1999 - bývalá lokalita Lom Ležáky -  je v současné době ve 

fázi hydrické rekultivace [8].  

Společnost se mimo jiné podílí na přepravě zaměstnanců těžařských společností, které 

patří mezi významné zaměstnavatele mosteckého regionu.  

Přínos společnosti na Mostecku spočívá zejména v zajištění účinné, pružné a bezpečné 

dopravní infrastruktury nezatěžující životní prostředí, což je nezbytným předpokladem pro 

již zmíněný hospodářský rozvoj vedoucí ke zvýšení produktivity a perspektivy rozmachu 

dotčených regionů.  
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Stabilní jakost a kvalitu poskytovaných služeb se Dopravní podnik měst Mostu a 

Litvínova, a. s. zavázal vykonávat získáním certifikátu v roce 2004 systémem 

managementu jakosti podle normy ISO 9001. V dubnu 2014 byl opětovně potvrzen 

dozorovým externím auditem - firmou CQS Praha. Společnost tak obhájila certifikáty CQS 

a IQNET podle novelizované normy ČN EN ISO 9001: 2009 velmi úspěšně, tzn. bez 

neshod.  

Z politiky jakosti schválené a obhájené dle normy ČSN EN ISO 9001 vyplývá pro 

společnost povinnost poskytovat služby založené na kvalitě, na ochraně životního prostředí 

a na bezpečnosti. Součástí politiky jakosti je také zkvalitňování informovanosti o službách, 

včetně zajištění poskytování informací, které jsou úplné a podávané ve správný okamžik. 

Informace jsou propagovány prostřednictvím regionálního i celostátního tisku, 

elektronických médií na webových stránkách společnosti i vlastních letácích, umístěných 

ve vozidlech či na informačních zastávkových tabulích. 

Veškeré hlavní i vedlejší činnosti jsou prováděné tak, aby společnost upevnila svojí 

pozici s ohledem na plnění veřejné služby pro spravovanou oblast a aby byly zároveň 

naplněny cíle a strategie firmy.  

Pro analýzu rizik a jejich eliminaci v investičních projektech ve společnosti je 

podstatné znát její organizační strukturu, znát postupy při schvalování projektů a 

investičních plánů a zároveň rozlišovat schvalování krátkodobých investičních plánů a 

projektů.  
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3.1 Organizační rozdělení společnosti 

Organizační rozdělení společnosti na jednotlivé úseky, střediska a dle vedoucích 

zaměstnanců je uvedeno v následujícím schématu: 

 

Obrázek 1: organizační struktura 

Pramen: [interní zdroj] 
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Z organizačního rozdělení společnosti je patrná hierarchie vedení společnosti. Nejvyšší 

orgán, který zaštiťuje celou společnost, je valná hromada, po té dozorčí rada a 

představenstvo. Nižší úroveň vedení je ředitel společnosti s managementem kvality a 

strategie a ředitelé jednotlivých úseků. Ti se podílejí na sestavování krátkodobého plánu 

dle svých kompetencí, znalostí a odpovědnosti za jednotlivé úseky. 

3.2 Investiční plán – krátkodobý 

Investice a investiční plánování ve společnosti Dopravní podnik měst Mostu a 

Litvínova, a.s. probíhá dle schválených a nastavených postupů a kompetencí.  

Pokud se jedná o běžný plán - krátkodobý - s výhledem do budoucna na jedno roční 

období, postup a jeho schvalování ve společnosti probíhá dle následné struktury, která je 

znázorněna také schématem [schéma 5].  

Investiční plán navrhuje a zpracovává dle aktuálních potřeb údržby dlouhodobého 

majetku, obnovy a pořízení nových investičních zařízení technický úsek ve spolupráci 

s ostatními úseky společnosti. Ostatní úseky jsou zastoupené svými vedoucími, kteří se 

podílejí a aktivně se zapojují do investičního plánování - po sekcích a vedoucích 

pracovnících jsou uvedeny ve schématu - organizační struktura společnosti.  

Investiční plán je po zpracování předložen poradě vedení. Porada vedení je složená 

z ředitelů jednotlivých úseků a managementu strategie a jakosti. Porada vedení schvaluje 

investiční plán, případně vznáší návrhy a doporučení k realizaci či přepracování plánu.   

Po schválení poradou vedení, postupuje investiční plán představenstvu. 

Představenstvo ho posoudí a prověří, zda investiční plán odpovídá cílům a strategii 

společnosti a doporučí dozorčí radě jeho odsouhlasení.  
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schéma 5: investiční plán 

 

Po schválení a odsouhlasení dozorčí radou technický úsek postupuje následující rok 

dle investičního plánu.  

Každá investice je dle zavedených standardů podstoupena výběrovému řízení formou 

řízení poptávkového. Společnost provádí výběrové řízení pod limity zákona o veřejných 

zakázkách, proto je tento postup interními dokumenty popsán a standardizován. 

Poptávkové řízení se provádí ve spolupráci s obchodním oddělením. Technický úsek zadá 

název a parametry, jaké jsou požadovány pro danou investici. Obchodní oddělení zpracuje 

a vyhlásí poptávkové řízení. Z došlých nabídek vedení společnosti vybere nabídku, která 

svým hodnocením a svými parametry nejvíce odpovídá požadavkům společnosti, přičemž 

nejvyšším hodnotícím kritériem je kvalita a cena.  

Obchodní oddělení osloví vybranou společnost k nákupu investice. Po zakoupení se 

majetek zařadí dle kategorie a typu a stává se součástí aktiv společnosti.  

Pokud pořízení majetku přesáhne svojí finanční hodnotou limit stanovený pro zakázky 

malého rozsahu [12]: [finanční limit pro dodávky a služby je stanoven 0 – 2 000 000,- Kč, 

pro stavební práce je stanoven limit 0 – 6 000 000,- Kč], jedná se již o projekt, pro který 

platí přísnější režim a jiná pravidla pro schvalování, realizaci a kontrolu průběhu investice.  
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4 Analýza současného stavu identifikace a 

hodnocení rizik v investičních projektech 

společnosti 

Ve spolupráci s magistrátem města Most společnost realizovala v roce 2014 

Integrovaný Plán Rozvoje Města - Doprava (dále jen IPRM). Projekt je zaměřen na 

modernizaci tramvajové tratě městské hromadné dopravy (dále jen MHD) v Mostě.  

Celý projekt IPRM Doprava je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad (dále jen ROP) 

[6]. Je zpracováván v souladu s environmentálními pilíři lisabonské strategie - Udržitelný 

rozvoj a kvalita života.  

Evropská rada v Göteborgu učinila první krok v tom, že stanovila čtyři prioritní oblasti 

nezbytné pro udržitelný rozvoj a doplnila je hlavními úkoly. Jsou to: klimatické změny, 

doprava, veřejné zdraví a přírodní zdroje.  

Udržitelnost dopravy musí reagovat na to, že objemy dopravy trvale rostou a že růst 

dopravy je spojen se stále větším zahlcením, hlukem a znečištěním. Tato tendence souvisí 

také s tím, že v dopravě se nezapočítají všechny s tím spojené sociální a ekologické 

náklady. V budoucnu by mělo dojít k tomu, že těžiště dopravy se bude ze silniční dopravy 

přenášet na dopravu železniční, dopravu po vodě a na veřejnou osobní dopravu.  

Vzhledem k tomu, že projekt IPRM splňuje cíle priority o posílení dopravní 

dostupnosti a rozvoje šetrné dopravy ve městech je plně v souladu s Národním 

strategickým referenčním rámcem ČR 2007 - 2013 [13]. 

Fungující městská hromadná doprava je silnou stránkou města Most. V rámci MHD je 

zajišťována i příměstská doprava. Město Most ve spolupráci se společností DOPRAVNÍ 

PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. trvale usiluje o zpřístupnění městské hromadné 

dopravy tělesně postiženým občanům a o další rozšíření zájmu a popularizaci městské 

hromadné dopravy a s tím souvisejícím snížením dopravní a ekologické zátěže města. 

Součástí tohoto plánu je pořízení dvou nízkopodlažních tramvajových vozidel, 

rekonstrukce tramvajových zastávek, rekonstrukce tramvajového křížení a tramvajových 
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výhybek. Díky realizaci tohoto projektu dojde k naplnění cíle trvale udržitelné městské 

hromadné dopravy pro všechny skupiny obyvatel ve městě Most a Litvínov. 

Každý projekt má svá rizika. Zásadním rizikem tohoto projektu je finanční riziko -  

přijatelnost investice, zhodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu.  

Pro zjištění těchto ukazatelů je nezbytné sestavit finanční plán. Finanční plán projektu 

vychází z určení a vyčíslení nákladů a výnosů předinvestiční, investiční a provozní etapy 

projektu. 

4.1 Finanční plán 

Referenční období, na které se sestavuje finanční plán v projektech 

spolufinancovaných dotací z Evropské unie (dále jen EU), je stanovené dle odvětví. 

Evropská komise [11] doporučuje na uvedené projekty aplikovat referenční období v délce 

15 let a diskontní sazbu danou pro programovací období 2007 – 2013 ve výši 5% - viz 

[Obrázek 2]. 

V investičních projektech realizovaných v roce 2014 se kalkuluje s 5% diskontní 

sazbou platnou pro období 2007-2013. Tyto investiční projekty měly přípravnou fázi od 

roku 2012. Veškeré podklady, dokumenty, analýzy již byly zpracovávány v tomto období. 

Pozastávkou dotačních programů, kdy nebylo jisté, zda projekty mohou realizovány, se 

odložila i realizace celého investičního projektu. Uvolněním dotačních finančních 

prostředků, byl tento projekt schválen a zrealizován. 
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Obrázek 2: referenční období, diskontní sazba 

Pramen: [interní zdroj] 
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Předpoklad spolufinancování investičních projektů je dán do tabulky – odhad dotace: 

Tabulka 1: odhad dotace 

Investiční projekt celkem dotace vlastní zdroj 

100% 72,5% 27,5% 

Pramen:[interní zdroj] 

Vypovídající schopnost o efektivnosti projektu a zároveň pro sestavení finančního 

plánu mají výkazy, které hodnotí projekt z finančního hlediska. Jedná se o: rozvahu 

(analýza aktiv a pasiv), výkaz zisku a ztráty (analýza nákladů a výnosů) a Cash-Flow 

(analýza toků peněžních prostředků).  

Pro stanovení efektivnosti projektu jsou ve finančních analýzách projektů používány 

kriteriální ukazatele finanční současná hodnota (PV- Present value) a finanční čistá 

současná hodnota (NPV – Net Present Value).  

Finanční současná hodnota je ukazatel, který zahrnuje součet všech budoucích 

peněžních toků plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. 

Oproti tomu finanční čistá současná hodnota udává, kolik peněžních prostředků 

přepočítaných na jejich hodnotu k dnešnímu okamžiku realizace projektu přinese. 
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4.2 Projekt IPRM  

Trvalou snahou o zpřístupnění městské hromadné dopravy tělesně postiženým 

občanům a o další rozšíření zájmu a popularizaci městské hromadné dopravy a s tím 

souvisejícím snížením dopravní a ekologické zátěže města vznikl projekt IPRM, který je 

zaměřen na křížení a výhybky, výstavbu nových zastávek a nákup dvou nízkopodlažních 

tramvají. 

 

 

Obrázek 3: IPRM Doprava 

Pramen: [interní zdroj] 

Při plánování modernizaci tramvajové tratě byl kladen důraz na dodržení 

nejpřísnějších kritérií jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska zpřístupnění dopravy 

specifickým skupinám obyvatel (handicapovaní občané, starší osoby apod.), včetně 

zvýšené ochrany životního prostředí. 



Bc. Jaroslava Nováková: Řízení rizik projektů 

2015  29 

 

Každý projekt musí mít svoji řídící skupinu, která ho bude vést, bude mít dohled a 

koordinovat práce na projektu a která bude projekt zaštiťovat. 

4.2.1 Řídící skupina IPRM 

Řídící skupina projektu IPRM je sestavena z níže uvedených orgánů:  

 Řídící výbor IPRM. 

 Manažer IPRM. 

 Pracovní skupina. 

Řídící výbor IPRM  

Tento výbor vyjednává hlavní strategické zaměření IPRM Most, schvaluje volbu 

území, vyjadřuje se k celku jednotlivých projektů a zaujímá stanovisko k přípravě 

celkového rozpočtu integrovaného plánu. Závislost řídícího výboru IPRM na dalších 

orgánech města je zobrazena v níže uvedeném grafickém schématu [schéma 6]. Mezi 

příslušníky řídícího výboru jsou zároveň i zastupitelé vedení města (primátor a jeho 

náměstci). Ti jsou současně členy Rady města Mostu a tím je zaručena nejvyšší 

provázanost mezi strategickým/operativním řízením IPRM a vrcholovými a úředními 

strukturami města (zastupitelstvo, odborné oddělení a další útvary organizačního 

schématu) včetně přísně udělených pravomocí. 

Manažer IPRM  

Administrativně a koordinačně zajišťuje rozvržení a zpracování IPRM, koordinuje 

aktivitu pracovní skupiny a stylizuje výstupy její práce, vyjednává s externími experty a 

delegáty Úřadu Regionální rady Regionu Soudržnosti Severozápad. Manažerem IPRM je 

nejvyšší zástupce oddělení strategií a dotací.  

Pracovní skupina  

Pracovní skupina je složena z výše postavených zaměstnanců odborných oddělení 

Magistrátu města Mostu a zaměstnanců Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Jedná se o technicko-investiční skupinu, která je složena tak, aby v ní byly zastoupeny 

všechny důležité skupiny navrhovaných opatření. Pracovní skupina je zodpovědná za 

zpracování dílčích opatření IPRM a realizaci výpočtu nebo odborného úsudku nákladů na 

projekt. 
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Vazby jsou uvedeny v následujícím schématu:  

 

schéma 6: Projektový tým 

Pramen: [interní zdroj, vlastní zpracování] 

 

Ze schématu je patrná hierarchie celého řídícího týmu: nejvyšším koordinátorem je 

řídící výbor, který je přímo nadřízený manažerovi IPRM a vedení města. Manažerovi 

IPRM podléhá pracovní skupina spolu s regionální radou. Vedení města Mostu podléhá 

skupina složená z rady města Mostu a zastupitelstvo. 
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4.2.2 Samostatný projekt IPRM 

Projekt IPRM je rozdělen na 8 dílčích celků.  

Z nichž pět zaštiťuje město Most: 

 rekonstrukce přednádražních prostor, 

 rekonstrukce tramvajového uzlu, 

 navazující část informačního systému – v přednádražních prostorách, 

 zajištění řízení IPRM, 

 informační systém. 

Další tři zaštiťuje Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.: 

 pořízení tramvajových vozidel, 

 rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek, 

 rekonstrukce tramvajových zastávek. 

 

Pořízení tramvajových vozidel 

Nákup tramvajových vozidel přispěl především k obnově vozového parku. Tímto 

dílčím projektem se pořídily 2 ks nízkopodlažních tramvajových vozidel.  

Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek 

Jedná se o výměnu všech výhybek na tramvajové trase na území města Mostu, jež byly 

nahrazeny zařízením s plně automatickým provozem. Systém dálkového ovládání výhybek 

umožní kontrolu rychlosti, elektrické vyhřívání ovládané z dispečerského pracoviště, 

přímou regulaci dle venkovní teploty.  

Rekonstrukce tramvajového křížení přispěje ke zlepšení průjezdu, snížení hlučnosti a 

zvýšení bezpečnosti při přepravě. Součástí rekonstrukce tramvajového křížení je i 

rekonstrukce kanalizace pro eliminaci záplav v této lokalitě a pro zajištění udržitelnosti 

této investice. 
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Rekonstrukce tramvajových zastávek 

Zastávkou jsou upraveny v návaznosti na nákup nízkopodlažních tramvají tak, aby byl 

zajištěn bezbariérový přístup. Jsou vybaveny novými přístřešky a dalšími doplňky 

(lavičky, odpadkové koše, informační vitríny), které zatraktivní a zlepší cestování MHD.  

Tento projekty dopravy a jeho cíle je pro lepší orientaci a přehlednost dán do 

následujícího schématu:   

 

schéma 7: cíle projektu 

Pramen:[ interní zdroj, vlastní zpracování] 

 

Projekt má nejen kladné stránky - viz přehled cílů projektu, ale i své záporné stránky. 

Zápornou stránkou projektu je hlavně plánovaná výluka. IPRM Doprava zahrnovala, 

jak již bylo výše zmíněno, rekonstrukci výhybek, tramvajového křížení, a zastávek na 

tramvajové dráze. Tento projekt není možné realizovat bez výluky tramvajové dopravy. 

Výluka obnáší omezení v cestování, tzn. odstavení tramvajové dopravy na celém území 

města Mostu a dále mezi městy Most a Litvínov - Záluží po celou dobu realizace projektu.  

Do záporných stránek projektu také patří celková náročnost stavebních prací, možnost 

omezení chůze, dopravy, zvýšeného hluku při bouracích pracích, apod.   

zvýšení komfortu při cestování MHD v Mostě, zvýšení komfortu při cestování MHD v Mostě, 

zpřístupnění MHD osobám se sníženou pohyblivostí a pro maminky s kočárky a 
malými dětmi, 
zpřístupnění MHD osobám se sníženou pohyblivostí a pro maminky s kočárky a 
malými dětmi, 

zvýšení atraktivity MHD, zvýšení atraktivity MHD, 

zkvalitnění informací pro cestující, zkvalitnění informací pro cestující, 

usnadnění orientace a větší přehlednost ve spojích MHD i těch příměstských, usnadnění orientace a větší přehlednost ve spojích MHD i těch příměstských, 

zvýšení bezpečnosti při cestování MHD. zvýšení bezpečnosti při cestování MHD. 
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Pro vyjádření ovlivňujících faktorů projektu je vhodné zpracovat SWOT analýzu, ve 

které se srozumitelně identifikují slabé a silné stránky plánovaného projektu, jeho 

příležitosti a hrozby. 

4.3 SWOT analýza projektu 

SWOT analýza je pomůcka strategického managementu zaměřená na zhodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost jakékoliv činnosti, projektu nebo 

nového produktu uvedeného na trh.  

SWOT analýza navržená společností pro určení co ohrožuje a naopak co vyzdvihuje 

projekt „Rekonstrukce zastávek“ je uvedená v následující tabulce:  

 

Tabulka 2: SWOT analýza rekonstrukce zastávek 

Silné stránky Slabé stránky 

 rozvoj bezpečnosti ve veřejné hromadné 

dopravě  

 zájem obyvatel města a spádových obcí o 

veřejnou dopravu 

 zkušený realizační tým i předchozí bohaté 

zkušenosti žadatele 

 partner projektu s bohatými zkušenostmi 

s realizací projektů 

 vysoké náklady na počáteční 

investici 

 velké opotřebení vozidel MHD 

 odliv cestujících 

 

 

 

Příležitosti Hrozby - Rizika 

 zvýšení kvality života obyvatel 

 zvýšení atraktivity veřejné dopravy 

 nepřímý vliv na potenciální snížení míry 

nezaměstnanosti 

 využití prostředků z fondů EU 

 rozvoj služeb ve veřejné dopravě 

 vysoká poptávka po službách veřejné 

dopravy  

 technická  

 finanční 

 právní 

 provozní 

 

Pramen:[interní zdroj] 

 

Pro investiční projekty – nákup nízkopodlažních tramvají a rekonstrukce tramvajového 

křížení a výhybek společnost navrhla SWOT analýzu, uvedenou v následující tabulce.  
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Tabulka 3: SWOT analýza křížení a nákup tramvají 

Silné stránky Slabé stránky 

 rozvoj bezpečnosti ve veřejné hromadné 

dopravě  

 zájem obyvatel města a spádových obcí o 

veřejnou dopravu 

 zkušený realizační tým i předchozí bohaté 

zkušenosti žadatele 

 partner projektu s bohatými zkušenostmi 

s realizací projektů 

 vysoké náklady na počáteční 

investici 

 

 

Příležitosti Rizika 

 zvýšení kvality života obyvatel 

 zvýšení atraktivity veřejné dopravy 

 nepřímý vliv na potenciální snížení míry 

nezaměstnanosti 

 využití prostředků z fondů EU 

 rozvoj služeb ve veřejné dopravě 

 vysoká poptávka po službách veřejné 

dopravy  

 technická  

 finanční 

 právní 

 provozní 

 

Pramen:[interní zdroj] 

 

SWOT analýza byla společností zpracována pro všechny tři projekty obdobně. 

Rozdílný přístup měla pouze u slabých stránek, kdy pro křížení a nákup nízkopodlažních 

tramvají pokládala za jedinou slabou stránku – vysoké náklady na počáteční investici.  

Hrozby (rizika) jsou popsány v bodu 4.3 – Rizika projektů a vyhodnocena v tabulce [ 

Tabulka 4].  

Hrozba z technických rizik - nedodržení termínu ukončení realizace projektu a 

případné nezkolaudování projektu drážním úřadem nebyla naplněna a až na některé drobné 

závady, které byly záhy odstraněny, byl projekt splněn, předán a dle plánu 1. 10. 2014 

slavnostně otevřen a provoz modernizované tramvajové tratě bez problémů zahájen.   

 

 

 

 



Bc. Jaroslava Nováková: Řízení rizik projektů 

2015  35 

 

4.4 Rizika projektů 

Každý plánovaný projekt může být vystaven možným rizikům. Možné druhy rizik, 

které mohou ohrozit projekt, jsou podrobně popsány v teoretické části diplomové práce – 

bod 2.3.2. U projektu IPRM jsou rizika zahrnuta do 4 oblastí: technická, finanční, právní a 

provozní. 

Tabulka 4: Rizika projektů 

 

Předpokládaná rizika Závažnost rizika
Pravděpodobnost/ 

četnost výskytu
Předcházení/eliminace rizika

Dodatečné změny požadavků investora malá málo pravděpodobný

Důkladná příprava projektu, případný

postup pro změnu v projektu v souladu

s pravidly dotačního programu.

Nedostatečná koordinace prací - Výběr 

nekvalitního dodavatele
velká málo pravděpodobný

Vyšší pozornost výběru na zhotovitele díla

s důrazem na zkušenosti a reference o

obdobných zakázkách. Dozor nad

prováděným dílem

Prodleva zahájení realizace projektu kritická málo pravděpodobný
Odpovídající organizace a koordinace

stavebních prací.

Vložením sankčních poplatků za

nedodržení termínu do smluvního vztahu.

Časová rezerva.

Nekvalitní projektový tým střední málo pravděpodobný

Pozornost výběru členů týmu a případná

výměna nekvalitních členů v krátkém

termínu.

Neobdržení dotace velká pravděpodobný Riziku lze zabránit kvalitním projektem 

Navýšení cen vstupů střední málo pravděpodobný

Co nejkratším časovým intervalem mezi

podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem a

termínem ukončení a předání díla. Výběrové

řízení proběhne před zahájením fyzické

realizace, ve smlouvě bude zakotvena cena,

která bude cenou nejvýše přípustnou

Nevyužívání dotačních titulů kritická málo pravděpodobný

V rámci projektu se počítá s využitím

finančních prostředků z Regionálního

operačního programu NUTS 2

Severozápad. Riziko je eliminováno

podáním projektové žádosti o dotaci.

Riziko může vyvolat nepředvídatelné

dodatečné náklady, resp. vysoké finanční

zatížení investora.

Technická rizika jsou řízena technickým ředitelem, který plní řídící a koordinační funkci, rizika vyhodnocuje a 

přijímá adekvátní opatření.

Nedodržení termínu dodávky malá málo pravděpodobný

Finanční rizika jsou řízena ekonomickou a obchodní ředitelkou, která zabezpečuje realizaci projektu po stránce 

ekonomické a finanční,  analyzuje potencionální finanční rizika, navrhuje opatření a podává reporty technickému 

řediteli.
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Pramen: [interní zdroj] 

 

  Tabulka rizik projektů byla navržena pro všechny tři projekty stejně, různorodost 

projektů zde není zohledněna. 

Následuje zhodnocení zjištěných skutečností.  

Nedostatek finančních prostředků na 

předfinancování a v průběhu realizace 

projektu

velká málo pravděpodobný

Zajištění příslušné položky na pokrytí

investičních nákladů v rozpočtu investora

na rok realizace projektu. Krytí položky je

zajištěno.

Dodatečné náklady významná malá

Sestavení rozpočtu se všemi potřebnými

položkami a odpovídajícího cenám

současného trhu.

Nedodržení Pokynů pro zadávání 

zakázek
velká nepravděpodobný

Přísné dodržení postupu při zadání

zakázky podle zák. č. 137/2006 Sb.,

konzultace výběrových řízení ve všech

fázích s odborníky z Úřadu regionální rady

Nedodržení podmínek programu ROP velká nepravděpodobný

Dodržení přesného postupu podle všech

dokumentů programu ROP SZ, průběžné

konzultace s pracovníky Úřadu regionální

rady

Nedodržení právních norem ČR, EU velká nepravděpodobný
Zajištění odborného právního dozoru při

realizaci a administraci projektu.

Nevyřešené vlastnické vztahy střední nepravděpodobný

Realizace projektu se dotkne pozemků

vlastníka, se kterým je sepsána smlouva o

umožnění realizace stavby (Statutární

město Most). 

Nedostatek poptávky po službách malá málo pravděpodobný

Bude prováděn marketing. Díky zvýšení

komfortu a standardu poskytovaných

služeb se očekává vyšší zájem o služby,

než je tomu v současné době.

Nedostupná kvalitní pracovní síla v době 

udržitelnosti
malá nepravděpodobný

Vhodná personální politika, která zajistí

dostatek zaměstnanců pro provoz a údržbu

zařízení.

Nenaplnění partnerských dodavatelsko-

odběratelských smluv
malá nepravděpodobný

Výběr kvalitního dodavatele. Právní

ošetření možných problémů dodavatelsko-

odběratelských vztahů v kupní smlouvě.

Nedodržení monitorovacích ukazatelů 

projektu
velká málo pravděpodobný

Řádná příprava projektu, odpovědné

stanovení hodnot monitorovacích ukazatelů

projektu, odborné řízení a administrace

projektu.

Nedostatek finančních prostředků 

v provozní fázi
malá málo pravděpodobný

Zajištění prostředků na provoz zařízení

v rámci rozpočtu podniku, případně dalších

dotačních zdrojů po dobu životnosti

projektu.

Živelné pohromy kritická nepravděpodobný

Nelze ovlivnit Pro zabezpečení adekvátního

opatření bude doplněna smlouva o pojištění

majetku.

Provozní rizika  řídí dopravní a technický ředitel, kteří zabezpečí dopravní a především technické řízení projektu 

a budou zodpovědní za vyhodnocování a eliminaci provozních rizik.

Právní rizika za řízení, vyhodnocování i realizaci opatření v případě právních rizik je zodpovědný technický ředitel, 

s využitím externích poradců, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají.
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5 Zhodnocení zjištěných skutečností 

Metodikou pro vyhotovení analýzy je porovnání teoretických znalostí, předpisů a 

podkladů týkajících se řízení rizik projektů s implementací těchto teoretických znalostí a 

předpisů.  

Provádí se analýza, jak management strategie v projektech realizovaných společností, 

které jsou popsány v kapitole 4 – Analýza současného stavu (nákup nízkopodlažních 

tramvají, modernizace tramvajové tratě a tramvajových zastávek) přistupuje ke SWOT 

analýze, k řízení rizik a jakým způsobem eliminuje možné hrozby projektu a zároveň jaké 

ekonomické ukazatele využívá k vyhodnocení efektivity investic. 

5.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je zpracována stejně pro všechny investiční projekty. Jediný rozdíl u 

SWOT analýzy byl - ve slabých stránkách. Jako jedinou slabou stránku u projektů křížení 

výhybek a nákupu nízkopodlažních tramvají - společnost uvedla vysoké náklady na 

počáteční investici. Oproti tomu u projektu zastávky kromě vysokých nákladů na počáteční 

investici uvádí další slabé stránky projektu - odliv cestujících a velké opotřebení vozidel 

MHD. Ve SWOT analýze společnost nezohlednila různorodost projektů a neuvedla 

další ukazatele jako další možné varianty řízení. 

Velkým opotřebením vozidel MHD
5
 je myšleno opotřebení autobusů. Z důvodu 

výluky tramvajového provozu byly tramvaje odstaveny a jezdily pouze pro město Litvínov. 

Autobusy z tohoto důvodu musely nahradit celou tramvajovou dopravu na Mostecku a to 

byla velká zátěž nejen na opotřebení vozidel, ale zároveň také na zhoršení klimatických 

podmínek na území města Mostu i celé oblasti Mostecka.  

 

 

 

                                                 

 

5
 Vozidlo MHD = veškeré vozy, které se podílejí na hromadné přepravě cestujících v rámci městské 

dopravy (na Mostecku městskou hromadnou dopravu zajišťují autobusy a tramvaje), dalšími dopravními 

prostředky hromadné dopravy mohou být například trolejbusy, metro, apod. 
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5.2 Řízení rizik 

Výše uvedená metodika pro analýzu přístupu řešení rizik napomohla zároveň ke 

zjištění, že společnost v uskutečněných projektech navrhla a uplatnila při řízení rizik 

hrozby ze 4 oblastí a pro všechny tři projekty stejné. To znamená, že pro nákup 

nízkopodlažních tramvají společnost navrhla stejná rizika projektu, jako pro modernizaci 

křížení a výhybek a stejné jako pro výstavbu nových tramvajových zastávek.  

Nezohlednila různorodost projektů a tím pádem i další možná rizika z oblastí 

uvedených a popsaných v teoretické části diplomové práce, která by mohla ohrozit 

projekt.  

Pro přehlednost a vysvětlení je tabulka Rizika projektů navržená společností dána do 

Ishikawova diagramu [Schéma 8]. Účelem tohoto diagramu je identifikace příčin a 

následků problémů projektů.  

Společnost rizika shrnula do 4 oblastí – technická, finanční, provozní, právní.  

 

 

Schéma 8: Ishikawův diagram projektů 

Význam jednotlivých rizik je uveden v tabulce Rizika projektů bod 4.4. 

Podle navržené metodiky popsané v kapitole 2, kde byly uvedeny a vyjmenovány 

možné druhy rizik a metodika přístupu ke SWOT analýze, je nutné se na SWOT analýzu a 

rizika projektů zaměřit podrobně a případně nalézt další možné varianty k řešení, řízení, 

eliminaci rizik a navrhnout zlepšení přístupu managementu k tomuto problému. 



Bc. Jaroslava Nováková: Řízení rizik projektů 

2015  39 

 

5.3 Ekonomické ukazatele 

Pro stanovení efektivity investičních projektů jsou v investičních projektech použity 

kriteriální ukazatele: finanční čistá současná hodnota (NPV) a finanční současná hodnota 

(PV). Jedná se o dynamické metody hodnocení investic, které počítají s faktorem času a 

rizika, jejichž společné kritérium je možné shrnout jako: stejné peníze mají v současnosti 

vyšší hodnotu než tytéž peníze v budoucnosti. Významem těchto ukazatelů je porovnat 

prvotní investiční výdaje s následnými provozními peněžními toky a to na diskontované 

bázi.  

Jak se tyto ukazatelé vypočítají a podle jakých vzorců, je uvedeno v kapitole 2.6 této 

diplomové práce.  

Dle metodických pokynů pro zpracování studie proveditelnosti [14] u investičních 

projektů nad 5 mil Kč je vyžadováno zpracování výkazu Cash-flow na celé referenční 

období a dále pak kriteriální ukazatele - PV (finanční současnou hodnotu), NPV (finanční 

čistou současnou hodnotu), IRR (vnitřní výnosové procento), DN (dobu návratnosti). 

Vzhledem k tomu, že investiční projekty spadají do kategorie veřejně a celospolečensky 

prospěšné (viz cíle projektu - bod 4.2.2) a nejsou tvořeny za účelem maximalizace zisku 

oproti komerčním projektům, ukazatelé IRR a DN nebyly zpracovány.   

Jiné ekonomické ukazatele pro posouzení a vyhodnocení investičního projektu např. 

analýza nákladů a přínosů zvaná též CBA (Cost-Benefit Analysis), nebyla použity. Hlavní 

příčina absence analýz je v sumární finanční výši projektů. Dle metodických pokynů pro 

zpracování studie proveditelnosti je nutné vypracování dalších ekonomických analýz 

investičních projektů v případě překročení finanční hodnoty investičního projektu 90 mil. 

Kč. Projekty uvedené v diplomové práci tuto hranici nepřekročily a další ekonomické 

analýzy nebyly zpracovány.  
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6 Návrhy a doporučení 

Porovnáním metodiky pro SWOT analýzu rozepsanou v bodu 2, kde je vyjmenována a 

popsána její charakteristika a současně popsán postup jak přistupovat k této analýze s jejím 

zpracováním společností pro investiční projekty, je nevyhnutelné její nové zpracování a 

určení dalších variant řešení.  

Zde je patrná absence přístupu k různorodosti projektů a tím pádem i absence přístupu 

různorodosti zpracování SWOT analýzy. Zároveň zde nejsou uvedeny další aspekty, které 

by mohly ovlivnit ukazatele této analýzy.  

Projekty „Rekonstrukce zastávek“ a „Rekonstrukce křížení a modernizace výhybek“ 

(dále jen stavební projekty) by bylo vhodné sloučit do jedné analýzy. Jedná se fakticky o 

tramvajovou trať, kde se upravovalo již zmiňované křížení a výhybky a zároveň 

rekonstrukce tramvajových zastávek, tzn., jedná se o stavební práce a technologické 

operace a jiné technologické změny. Těmito projekty se změnila technologie řízení, 

zmírnění hlučnosti po trati, zlepšení cestování, dostupnost cestování i osobám s omezenou 

pohyblivostí.   

Oproti tomu u projektu „Nákup nízkopodlažních tramvají“ jak již název říká, se jedná 

o nákup, nikoli o stavební práce. Nákup modernějších nízkopodlažních tramvají také 

znamená zlepšení cestování, komfort pro cestující a dostupnost i osobám s omezenou 

pohyblivostí a jedná se o nákladnou investici, ale týká se pouze nákupu a výběru vhodného 

dodavatele, který dodá dopravní prostředek - tramvaj - dle zadaných parametrů, ve správný 

čas a kvalitě.  

6.1 Projekty - rekonstrukce zastávek a tramvajového 

křížení, modernizace výhybek  

V analýze těchto projektů je jako příležitost uvedeno posílení koordinačních a 

organizačních schopností realizačního týmu projektu - pracovní skupiny. Vzhledem 

k tomu, že tyto projekty jsou ojedinělé svého druhu, co se týká investiční a technologické 

náročnosti, je tato příležitost „zdokonalování“ zaměstnanců společností opomíjená, ale při 

tom velmi podstatná a důležitá pro nově získané zkušenosti, posílení zaměstnanců, pro 
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jejich motivaci a pro jejich budoucí využití ve společnosti. Pro stavební projekty je 

navržena níže uvedená tabulka SWOT analýzy. 

Tabulka 5: Navržená SWOT analýza na zastávky a křížení 

  

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Pro řízení rizik projektů je dle navržených moderních metod kromě Ishikawova 

diagramu dále vhodná jako pomůcka pro určení klíčových hrozeb analýza FMEA. Ta jak 

bylo již zmíněno (bod 2.5) pro rizika a příčiny, včetně důsledků používá navíc jejich 

číselné vyhodnocení, které má lepší vypovídající schopnost. Na první pohled je známé, 

které riziko je pro společnost největší a které zase naopak není.  

 

 

 

* Zvýšení komfortu a bezpečnosti * vysoké náklady na počáteční    

   při cestování 

* Zpřístupnění MHD osobám se sníženou * výluka

* odliv cestujících 

* zvýšení zájmu o cestování MHD a zároveň * zhoršení klimatizačních podmínek

   zvýšení počtu cestujících   ve městě během výluky

* velké opotřebení BUSů během

    výluky

* omezení  chůze, dopravy

* hlučnost a prašnost při 

    bouracích prací

* využití prostředků z fondů EU

* posílení koordinačních a organizačních     realizace stavebních prací a výluky

   schopností realizačního týmu projektu

* více pracovních příležitostí během stavby

* vývoj služeb v MHD * provozní - nedostupná kvalitní 

* zvýšení tržeb a obratů společnosti     pracovní síla  při výstavbě

SWOT analýza projektu rekonstrukce zastávek a křížení

Silné stránky Slabé stránky

Příležitost Hrozba

    investici

   pohyblivostí

* upevnění pozice společnoti na trhu

* zvýšení konkurenceschopnosti

* právní - nedodržení pokynů ROP

* technická - prodloužení doby 

* finanční - navýšení ceny projektu
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Pro rizika projektů je sestaven Ishikawův diagram.  

 

 

schéma 9: Ishikawův diagram - křížení, zastávky 

Pramen:[vlastní zpracování] 

Ishikawův diagram je navržený do 4 oblastí řízení rizik:  

 technické,  

 finanční,  

 manažerské,  

 právní. 

Technická rizika 

Navržená rizika více odpovídají investiční projektům podporovaných a 

spolufinancovaných dotacemi z EU, na kterých se při výstavbě podílí více dodavatelských 

firem. Provedení předepsaných zkoušek lze chápat jako provádění zkoušek a zkušebního 

provozu a s tím souvisí i možné další neplánované výdaje, případné opakování zkoušek a 

procesu schvalování. Vnitřní rozpory v technickém zadávání mohou nastat, když zadání 

obsahuje rozporné nebo vzájemně se vylučující požadavky na technické a provozní 

parametry. Vysoký stupeň novosti znamená inovaci a modernizaci výhybek, jehož 

důsledek může být prodloužená doba vývoje, prodloužení výstavby, zvýšené náklady. 

Dokumentace - jedná se o vyšší požadavky na předávanou dokumentaci. Vyšší požadavky 

na dokumentaci jsou převážně v případě, kdy investice je spolufinancována v rámci dotací 

z Evropského fondu. Hrozí riziko nesplnění dokumentování, doplňování informací a tím 

pádem i prodlužování nároku na obdržení dotace. Technický koncept projektu závisí na 
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správném zadání požadavku na produkt a na specifikaci technických a provozních 

parametrů. 

Finanční rizika 

Financování projektu vystihuje nedostatečné zajištěné projektu, nedostatek financí na 

předfinancování, zálohy, obtížné získání bankovních záruk potřebných pro účinnost 

projektu. Využití dotačních titulů - při přidělení dotací vzniká riziko neplnění pravidel 

účtování a výkaznictví a cíle podporovaného projektu, z toho důvodu je podstatné 

dodržovat pravidla výkaznictví a účtování, vést průkaznou dokumentaci a ukládat po 

ustanovenou dobu. Financování z veřejných rozpočtů - mohou nastat potíže se schválením 

dotací nebo mohou být měněny a kráceny. 

Manažerská rizika 

Kvalifikace pracovníků v projektovém týmu - podnik nemá dostatek zkušených 

pracovníků se schopnostmi potřebných pro projekt a pro nasazení do technické přípravy 

zkoušky a uvedení do provozu vzhledem obsáhlosti projektu. Externí komunikace mezi 

zúčastněnými projektu - špatná komunikace mezi organizací a externími subjekty 

(dodavatelé, ostatní partneři), špatný přenos informací. Tomuto riziku nejde úplně předejít, 

ale dá se eliminovat plánem na způsoby komunikace. Úroveň a rozsah kontroly při 

realizaci projektu - nedostatečná kontrola průběhu projektu v oblasti nákladů, dále termínů 

závazků, spíše je to problém podnikového zajištění, předejít se může nastaveným 

harmonogramem plnění. Podmínky a termíny převzetí investice – nejsou jednoznačně 

určeny podmínky (dílčí i konečné) a ani termíny, za kterých bude investice předána. 

Budoucí uplatnění produktu - jedná se o splnění cílů projektu, které jsou zaměřeny na 

zákazníka a zároveň zvýšení tržeb s přílivem cestujících. 

Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro zadávání zakázek - nepřesné pochopení zadání, případné 

opomenutí z důvodu nezkušeností pracovní skupiny. Nedodržení podmínek programu ROP 

- nedodržení daných postupů podle pokynů. Nedodržení právní norem EU - nesplnění 

podmínek stanovených právem. Tato tři rizika se eliminují zajištěním odborného právního 

dozoru, najmutím externí firmy na zpracovávání podkladů a také konzultací na patřičných 

odborech ROP. Uplatnění smluvní pokut - neplnění cílů projektu, tj. nedodržením termínů 

a technických parametrů je vhodné smluvně ošetřit uplatnění pokut a sankcí. Škody 
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způsobené vandalismem - dokončená nebo nedokončená investice může být poškozena 

vandalismem (může být poškozený i dodavatel). Škody se eliminují zabezpečením 

produktu, pojistkou i provést opatření proti sprejerům speciálními laky, nerozbitné sklo při 

instalaci a montáži zastřešení zastávek, apod. 

6.2 Projekt nákupu nízkopodlažních tramvají 

Jak již bylo uvedeno, tento investiční projekt je posuzován samostatně - u SWOT 

analýzy i u řízení rizik, jelikož neobsahuje stavební práce ani jiné technické náročnosti. 

Jedná se o projekt týkající se nákupu dopravních prostředků MHD - tramvají.  

Pro projekt „nákup nízkopodlažní tramvaje“ je navržena níže uvedená tabulka SWOT 

analýzy.  

Tabulka 6: SWOT analýza pro nákup tramvají 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

* Zvýšení komfortu a bezpečnosti * vysoké náklady na počáteční    

   při cestování 

* Zpřístupnění MHD osobám se sníženou

* zvýšení zájmu o cestování MHD a zároveň * zastaralý vozový park

   zvýšení počtu cestujících

* upevnění pozice společnosti na trhu

* zvýšení konkurenceschopnosti

* využití prostředků z fondů EU

    požadavků investora

* zvýšení tržeb a obratů společnosti

* provozní - výběr nekvalitního 

    dodavatele

    investici

Příležitost Hrozba

* technická - dodatečné změny 

SWOT analýza projektu nákup tramvají

Silné stránky Slabé stránky

* zadluženost
   pohyblivostí

* finanční - navýšení ceny vstupní 

   investice, neobdržení dotace

*využití nových technologií  služeb v MHD
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Pro vyhodnocení rizik není vhodné použít metodu FMEA, jelikož tento projekt - nákup 

dopravních prostředku - není náročný z hlediska většího počtu dodavatelů, stavebních prací 

apod. 

Pro rizika projektů je sestaven Ishikawův diagram. Pro nákup nízkopodlažních 

tramvají jsou také zvoleny 4 oblasti rizik. Rozdílné je použití technických rizik - v tomto 

investičním projektu je vhodné použít spíše rizika nákupu. 

 

 

schéma 10: Ishikawův diagram - nákup tramvají 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Ishikawův diagram je navržený do 4 oblastí řízení rizik:  

 nákupu, technické,  

 finanční,  

 manažerské,  

 právní. 

Riziko nákupu, technické riziko 

Oproti stavebním projektům je zde zohledněna různorodost projektů, tím pádem je 

místo technických rizik uplatněno riziko nákupu. Jedno technické riziko je zde ovšem 

zohledněno a to dokumentace. Toto riziko musí být shodné z důvodu financování obou 

projektů z Evropských fondů (je již popsané u rizik stavebních prací). Dominantní 

postavení dodavatele - dodavatel jako jediný na trhu může odmítnout naše nákupní 

podmínky a bude chtít navýšit cenu. Omezené kapacity dodavatele - což může vézt až ke 
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zpoždění dodávek. Nedodržení kvality - nebo nedodat kompletní dodávku se všemi 

uvedenými parametry včetně chyb v dokumentaci.   

Finanční riziko 

Z důvodu financování projektu z Evropských fondů je finanční riziko shodné jako u 

stavebních prací.  

Manažerské riziko 

Nevyhovující termín dodání - z hlediska kapacity výroby nemusí dodavateli vyhovovat 

termín dodání, včasným zadáním poptávky je možné pozdní dodávce předejít. Dalším 

shodným rizikem je budoucí uplatnění produktu (je popsáno u stavebních projektů). Je 

shodné z důvodu společných cílů projektů. Shodné je i riziko podmínky a termíny převzetí 

investice (popsané u stavebních prací).  

Právní riziko  

Jak bylo již zmíněno, investiční projekty jsou financovány z Evropských fondů, z toho 

důvodu jsou právní rizika shodná: nedodržení právních norem, nedodržení podmínek ROP, 

nedodržení pokynů zadávání zakázek. Shodné riziko je i uplatnění smluvních pokut - jedná 

se o ukazatel, který je shodný u všech dodávek bez rozdílu předmětu dodání. 

 

6.3 Zpětná vazba 

Vzhledem k tomu jak přistupovala společnost k investičním projektům, jejichž cíle 

byly orientovány převážně na zákazníka - posílení a upevnění pozice společnosti na trhu, 

zvýšení atraktivnosti a pohodlné cestování, zpřístupnění MHD osobám s omezenou 

pohyblivostí, s tím související i zvýšení tržeb společnosti - viz cíle projektu uvedené 

v bodu 4, tak se již nezaměřila na zpětnou vazbu od cestujících městskou hromadnou 

dopravou. Jak tyto inovace v dopravě hodnotí, jaká je spokojenost s novými technologiemi 

v MHD.  

K těmto účelům je vhodným nástrojem k získání informací o spokojenosti zákazníka 

sestavení dotazníků nebo anket umístěných na veřejných místech - například předprodejní 
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místa společnosti nebo zpřístupněný na internetových stránkách společnosti. A 

následně tyto informace dále vyhodnotit s kladným a nebo se záporným závěrem. 

6.4 Shrnutí návrhů  

 Dle nově navržených variant řízení - SWOT analýzy a řízení rizik, z nichž je patrná 

opodstatněná rozdílnost přístupu k projektům - je příhodné zahrnout do analýzy podobné 

projekty se společnými ukazateli, ale hlavně převážně rozlišovat různorodost projektů.  

Nemůže mít stejná rizika a stejné slabé stránky projekt zaměřený na stavební práce a 

rekonstrukce nových technologií a proti tomu projekt se zaměřením na nákup dopravního 

prostředku.  

Zároveň je pochopitelné, že silné stránky mají všechny tři projekty stejné, vzhledem 

k cílům projektu uvedených v bodu 4. 

Rozdílné jsou ve slabých stránkách - u stavebních prací je slabou stránkou především 

výluka a s ní související zhoršené klimatické podmínky a zvýšené opotřebení autobusů, 

nahrazujících tramvajovou dopravu, omezení chůze, dopravy, hlučnost. U nákupu tramvají 

jsou slabou stránkou vysoké náklady na pořízení investice, s tím související zadluženost 

společnosti a také zastaralý vozový park, který i po nákupu dvou tramvají stále bude 

zaštiťovat a doplňovat tramvajovou dopravu.  

Rozdílné jsou i příležitosti v uvedených projektech. Již byla zmíněna podstatná 

rozdílnost projektů a to v posílení koordinačních a organizačních schopnostech 

realizačního týmu projektu - pracovní skupiny u stavebních projektů. Zároveň je dána 

pracovní příležitost u stavebních prací, která v době sezónních prací také snížila 

nezaměstnanost na Mostecku.  

Hrozby -  rizika, znázorněné Ishikawovými diagramy - zde je také patrná různorodost 

projektů - různorodost rizik u stavebních projektů a u projektů se zaměřením na nákup 

dopravních prostředků - tramvají.  
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7 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout metody pro hodnocení, řízení a 

eliminaci rizik ve vybrané společnosti a zanalyzovat její přístup k řízení rizik 

v investičních projektech.  

Metodikou a teoretickými ukazateli a návrhy, které byly navrženy v bodu 2, byla u 

investičních projektů patrná absence některých analýz - Ishikawův diagram navržený jako 

pomůcka pro identifikaci rizik, dále pak ukazatel FMEA, který kromě identifikace využívá 

ještě číselné vyjádření rizika. Číselné vyjádření má dle mého úsudku lepší vypovídací 

schopnost a určuje lépe významnost rizika.  

Zároveň stejný přístup k rizikům u různorodých projektů není vhodný z hlediska jejich 

řízení.  

V diplomové práci jsem sjednotila obdobné investiční projekty zaměřené na stavební 

práce, jelikož pro eliminaci a řízení rizik je vhodné tyto projekty posuzovat shodně. Mají 

shodné i ukazatele pro vytvoření SWOT analýzy, kterou jsem pro tyto projekty 

vypracovala. Dále bych pro hodnocení a řízení rizik použila další metodu k jejich eliminaci 

a to analýzu FMEA. Jak bylo již napsáno, jedná se kromě písemného vyjádření rizik ještě o 

jejich číselné vyhodnocení.  

Oproti tomu k investičnímu projektu nákupu nízkopodlažních tramvají je nutné 

z hlediska řízení a eliminaci rizik přistupovat rozdílně s ohledem na jeho různorodost. Pro 

tento investiční projekt jsem kromě diagramu řízení rizik vypracovala také samostatnou 

SWOT analýzu. U tohoto projektu není vhodné analýzu FMEA použít, jelikož není tento 

projekt náročný a organizačně složitý jako v případě stavebních prací. 

Doporučovala bych společnosti přistupovat k řízení rizik s vyšším důrazem kladeným 

na jejich posuzování.  

Zároveň navrhuji ve společnosti pro řízení rizik využívat další podpůrné prostředky 

k jejich analýze, a především - již zmíněný Ishikawův diagram a FMEU. 
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