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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se svým obsahem zaměřuje na časovou analýzu tollingového projektu 

„opláštění nové budovy FEI, VŠB–TU Ostrava“ za pomocí využití metod síťové analýzy. Ve 

své teoretické rovině, postavené na základech odborné literatury, práce osvětluje hlavní 

stavební pilíře časového plánování společně s tollingem, jako metodou efektivního 

financování pracovního kapitálu. Praktická část práce se po detailním zpracování vstupních 

údajů, které poskytly na projektu spolupracující společnosti, věnuje analýze těchto informací 

v softwarových programech OpenProj a WinQSB. V závěrečné části jsou získané poznatky 

shrnuty ve výsledcích. 
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ABSTRACT 

This graduation work is focused on tolling project time analysis in case of „new building 

cladding FEI, VSB-TU Ostrava“ by using of  network analysis methods. In its theoretical 

part, based on scientific litarature, work highlights the main parts of time planning, together 

with tolling as an effective method of financing for working capital. The practical part firstly 

processes input data, provided by project cooperating companies, followed by  analysis of 

these information in OpenProj and WinQSB software programs. In its final part the work 

summarizes all the results. 
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ÚVOD 

Dělba práce je v lidském povědomí pevně ukotvena již od dob dávno minulých. Její první 

historické zmínky můžeme spojovat s přirozeným rozdělením pracovní činnosti mezi muže 

a ženu s jasným cílem její „efektivizace“, zatímco muži lovili, ženy se specializovaly na méně 

náročné práce, které již muži po lovu vykonávat nemuseli. Současně se začala vytvářet 

seskupení v podobě lovců a sběračů plynule vedoucích k dalšímu zlepšení v dosažení cílů, 

kterých by samotní jedinci nedosáhli. Již zde můžeme sledovat zárodky projektování, byť 

v jeho prvotní přirozené podobě. 

 

Projektový management se od té doby proplétá celou historii jako bílá nit, která je dnes 

viditelná při každém zpětném ohlédnutí. Stačí pomyslet na stavitele egyptských pyramid, kteří 

již ve své době vyvíjeli rozličné metody, postupy a techniky usnadňující zvládnutí mimořádně 

rozsáhlých a organizačně náročných akcí. Hledíce však na tento problém očima dnešního 

projektového manažera, měli to tehdejší stavitelé pyramid ve svém životě mnohem 

jednodušší. Předně doba byla „pomalejší“, pak zde byl dostatek zdrojů, a nakonec ani čas 

nebyl obvykle příliš velkým omezením. Pyramida pro faraóna se běžně budovala celý jeho 

život, pozdější katedrály vznikaly klidně i několik staletí. 

 

Oproti tomu jsou dnešní projekty silně omezeny jak ve svých zdrojích, tak i v čase. Současná 

doba je „rychlejší“, dynamická, vzájemně provázaná. Chtějí-li dnes jednotlivé organizace, 

firmy, podniky a instituce přežít, musí velmi agilně přizpůsobovat svou činnost neustále 

se měnícím podmínkám. Právě z tohoto důvodu se ve druhé polovině 19. století postupně 

začalo pohlížet na projektové řízení jako na vědecký obor, který dnes v oblasti managementu 

nabývá stále rostoucího zájmu. Zde také shledávám důvod mého rozhodnutí věnovat se této 

problematice a svou diplomovou práci zaměřit právě na projektové řízení, konkrétně pak 

na časové plánování a analýzy. 

  

Cílem práce je zpracování konkrétního pohledu na časovou analýzu tollingového projektu 

„opláštění nové budovy FEI, VŠB-TU Ostrava“ realizovaného společností JAROŠ CZ, s. r. o. 

a společností TOLFIN, s. r. o. za pomocí využití základních metod síťové analýzy zpracované 

v počítačových programech WinQSB a OpenProj. 
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1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Projektovým řízením (z angl. termínu „Project Management“) rozumíme proces, jehož 

předmětem je plánování, organizování a následná realizace dílčích činností projektu, které je 

třeba uskutečnit za současného respektování časových, zdrojových a nákladových omezení 

tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle projektu spolu s jeho maximálním ekonomickým 

efektem. 

 

Projekt je v chápání dnešního slova smyslu vnímán jako soubor dílčích činností. Počínaje 

několikadenními menšími projekty, obsahujícími jen několik desítek činností, přes složitější 

týdenní projekty, až po ty nejnáročnější, jež zahrnují tisíce činností, se s nimi denně 

střetáváme ve všech oblastech ekonomické sféry. [7, 10] 

 

Podmínkou každého projektu je splnění jeho trojpodmínky, tzv. trojimperativu (obr. 1), 

tzn. ve stanoveném čase a při respektování předpokládaných zdrojů a nákladů dosáhnout 

požadovaných cílů. Za úspěšný projekt považujeme ten, v rámci kterého se podaří splnit 

všechny 3 uvedené podmínky současně, tedy dodržet kvalitu, čas i náklady. Ne náhodou 

trojimperativ projektu, přesně odpovídá tomu, jak je v obchodním zákoníku vymezena 

smlouva o díle, kdy každá smlouva musí obsahovat specifikaci plnění (co), termíny (kdy) 

a cenu (za kolik), aby to vůbec smlouva byla. [26] 

 

Obr. 1 Projektový trojimperativ [1] 
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Podmínky jsou na sobě závislé a změna jedné z nich znamená změnu ostatních. Například 

pokud chce zákazník vyšší kvalitu výstupu svého projektu, musí si dopředu uvědomit, 

že bude mít současně co dočinění, jak s celkovým zvýšením nákladů, 

tak i možným prodlením v termínu dokončení projektu. [3] 

 

Naplnění projektového cíle se odehrává v rámci tzv. životního cyklu projektu v podobě 

sekvence pěti projektových fází, jejichž realizace představuje první faktor vedoucí k úspěšné 

realizaci projektu. V rámci každého projektu se konkrétní náplň těchto fází může lišit, zcela 

však nelze vynechat ani jednu z nich. Každá má své vlastní subfáze, které jsou obvykle 

definovány organizací. Jedná se o tyto fáze: 

 fáze iniciace, 

 fáze plánování - času, nákladů, provedení, 

 sledování projektu a jeho vývoj, 

 řízení projektu, 

 ukončení projektu. [3, 18] 

 

Tato práce se bude zabývat pouze samotným plánováním času. Bližší specifikace ostatních 

fází životního cyklu projektu již přesahuje rámec této diplomové práce a nebude jim věnována 

pozornost. 
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2 ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

Časové plánování je nedílnou součástí řízení, bez něhož se neobejde žádný složitější projekt. 

Čas zde hraje doslova klíčovou roli. K čemu vám bude úspěšný projekt z hlediska nákladů, 

když jej uvedete na trh později než konkurence? K čemu levná a kvalitní rekonstrukce 

výrobní haly, když již není poptávka po vašich výrobcích? To jsou konkrétní příklady 

dominance času nad ostatními rovinami trojimperativu. [3] 

 

Zároveň se však v případě času jedná o velmi problematickou oblast z důvodu vysoké míry 

jeho nejistoty. Za valnou většinou odchylek projektového plánu od skutečnosti stojí právě čas. 

Trvání konkrétního projektu záleží na spoustě faktorů, od schopností týmu přes míru zapojení 

externích dodavatelů, až po faktory typu povětrnostních podmínek. [3] 

 

Cílem časového plánování je určit, které činnosti a po jakou dobu budou vykonávány, 

a seřadit je na časovou osu do logické posloupnosti. Ukončení projektu podle rozvrhu 

časového plánu je jednou z podstatných podmínek úspěšnosti. Hlavním výstupem procesu 

časového plánování je harmonogram. [2, 12] 

 

2.1 Sestavení harmonogramu 

Časové plánování v podobě harmonogramu zahrnuje dílčí procesy zajišťující splnění projektu 

v požadovaném čase. Dílčí procesy znázorňuje obr. 2. 

 

Obr. 2 Hierarchie sestavení harmonogramu [vlastní zpracování] 



13 

 

Jde především o první čtyři výše uvedené činnosti, jež jsou potřeba pro sestavení samotného 

harmonogramu. Poslední činnost v podobě řízení harmonogramu, kde sledujeme odchylky 

od plánovaného harmonogramu, má zcela odlišný charakter a provádí se až při vlastní 

realizaci projektu. [12] 

 

V návaznosti na strukturu projektu se začíná definováním činností určených k jeho  realizaci, 

tzv. sestavením seznamu činností projektu. Při této aktivitě může dojít i k dalšímu rozpadu 

jednotlivých prvků struktury projektu do dalších úrovní, až do stavu, kdy máme k dispozici 

soubor všech činností, které je potřeba realizovat k dosažení účelu projektu. Při definování 

těchto činností se nezabýváme jejich sousledností, v tomto kroku jde o prostý výčet. [2] 

 

Pro vymezení logické návaznosti činností, nalezení logických vazeb mezi činnostmi, a tvorbu 

jejich hierarchické struktury, je možné využít historie a zkušeností z podobných projektů, 

včetně zkušeností odborníků. Činnosti musí být realizovány v určitém pořadí a musí určitým 

způsobem na sebe navazovat, aby bylo možno stanovit časový harmonogram. [2, 17] 

 

Vazby se vždy stanovují mezi koncovými body činností, jimiž jsou zahájení (start) 

a dokončení (finish). Nejčastější vazbou je vazba dokončení – zahájení (finish – start). 

Po skončení předchozí činnosti začne následující. [12] 

 

Každá projektová činnost, kromě první a poslední, má „své“ předcházející a následující 

činnosti. Proto musí být známy odpovědi na následující otázky: 

 Které činnosti musí být dokončeny bezprostředně před zahájením daných činností? 

Tyto aktivity se nazývají předchůdci. 

 Které činnosti mohou být prováděny současně? 

 Které činnosti mohou začínat nebo končit současně? 

 Které činnosti mohou být zahájeny ihned po dokončení daných činností? Tyto aktivity 

se nazývají následníci. [5, 16] 
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Přehled všech čtyř možností vazeb mezi dvěma činnostmi znázorňuje následující tabulka 

(tab. 1). 

Tab. 1 Vazby mezi činnostmi A a B [12] 

 

 

V další fázi časového plánování musíme činnostem odhadnout doby jejich trvání, stanovit čas 

potřebný pro vykonání každé dílčí činnosti. Při odhadu trvání je nezbytné uvažovat množství 

zdrojů, které jsou pro danou činnost potřebné, jejich produktivitu a dostupnost. Odhad trvání 

činností na základě jejich pracnosti by měly určovat osoby, které znají technologii příslušné 

činnosti. Při odhadech bývají využívány techniky odborného úsudku, odhadu na základě 

podobností, odhad na základě simulace (např. technika Monte Carlo), skupinové techniky 

(Delphi, Crawford´s slip) apod. Cílem je vyrovnat se s nedostatečnou mírou přesnosti odhadu 

trvání činnosti a obdržet co nejkvalitnější odhad, který však bude stále jen odhadem. [2] 

 

Nejčastěji jsou užívány postupy jako: 

 jednočíselný odhad na základě osobní zkušenosti, 

 expertní odhad, kdy je osloven definovaný počet expertů, ti jsou definovaným 

způsobem osloveni a jejich odpovědi jsou definovaným způsobem vyhodnoceny, 
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 odhad na základě dokumentace předchozích projektů, 

 odhad na základě norem (např. ve stavebnictví a jinde, kde je takový způsob možný), 

 parametrické odhadování (např. dle metrů, počtu kusů). [2] 

 

Poslední fází je samotné sestavení harmonogramu z  uvedených informací. Harmonogram je 

stanoven na začátku projektu před jeho zahájením. Víme tak, které činnosti musí být v rámci 

projektu realizovány, a máme připravený odhad doby trvání těchto činností. To, co zatím 

nevíme, je přesná doba trvání projektu. [17] 

 

Dnes se pro harmonogramy používá v rozhodující míře dvou typů zobrazení. V prvním 

případě se jedná o starší a jednodušší zobrazení v podobě tzv. Ganttova úsečkového diagramu, 

v druhém případě jde o složitější zobrazení v podobě tzv. síťového grafu. [12, 18] 

 

2.2 Ganttův diagram 

Úsečkové diagramy, které byly poprvé použity počátkem 20. století Henry L. Gantem, podle 

něhož byly následně pojmenovány, a jako podpůrné nástroje plánování využívány zpočátku 

zejména při provádění armádních projektů v USA, dnes patří mezi nejjednodušší a nejvíce 

rozšířený výstup časového plánování. V tomto případě je každé činnosti přiřazena úsečka, 

jež odpovídá délce trvání dané činnosti. Vzájemným propojením jednotlivých činností je 

možné graficky zobrazit nejen vztahy mezi činnostmi, ale čárový plán umožňuje rovněž 

zobrazení rezervy a kritické cesty. [11] 

 

Ukázka Ganttova diagramu je na obr. 3. Činnost A je reprezentovaná černým obdélníkem, 

začínajícím v čase T1 a končícím v čase T3. Takto můžeme do grafu zakreslit také další 

činnosti projektu. 

 

Obr. 3 Ganntův diagram [17] 
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I když jsou výstupy čárových plánů Ganttova diagramu graficky přehledné a srozumitelné 

dokonce i pro laika, pokud nejsou činnosti v odpovídajícím rozsahu vzájemně provázány, 

není tento výstup vhodný pro znázornění celého většího projektu nebo pro projekty 

s návazností více stavebních profesí, technologických dodávek nebo montážních prací. [11] 

 

2.3 Síťový graf 

Při řízení projektů, kde se vyžaduje znázornění celého projektu, se používá síťový graf, 

který lze shledat ve dvou interpretacích.  

 

V prvním případě se může jednat o tzv. hranově ohodnocený síťový graf (obr. 4), ve kterém 

jsou jednotlivé činnosti nebo skupiny činností trvající určitý čas reprezentovány jeho hranami 

(šipkami) a začátky a ukončení činnosti nebo skupiny činností reprezentovány jeho uzly. 

Ohodnocení hran potom v typickém případě představuje dobu trvání činností. 

 

Obr. 4 Hranově definovaný (orientovaný) síťový graf [17] 

 

V některých případech se ale můžeme setkat s obrácenou interpretací, kdy činnosti mohou být 

znázorňovány jako uzly, kterým je přiřazeno příslušné ohodnocení, a hrany (šipky) 

představují pouze vyjádření požadované návaznosti provádění činností. Projekt je v tomto 

případě znázorněn jako tzv. uzlově ohodnocený graf (obr. 5). 

 

Obr. 5 Uzlově definovaný (orientovaný) síťový graf [17] 

 

Tento typ grafu se používá ve většině softwarových produktů a v současné době je to zdaleka 

nejrozšířenější způsob znázornění. [2] 
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Při přípravě síťového grafu nelze očekávat, že první návrh bude vyhovovat našim 

požadavkům, ale jedná se o iterační proces, kde se z důvodu nevyhovující doby trvání 

projektu či z důvodu překročení kapacity zdrojů pokoušíme navrhnout síťový graf znova, 

až najdeme optimální řešení. Proces je zachycen na následujícím obrázku (obr. 6). [19] 

 

Obr. 6 Vývojový diagram optimalizovaného časového plánu [19] 

Vzhledem k tomu, že jsou dnes projekty reprezentovány především pomocí síťových grafů, 

označují se někdy metody pro jejich analýzu jako metody síťové analýzy. [7] 
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3 SÍŤOVÁ ANALÝZA 

Síťová analýza vycházející ze sítového grafu složitých projektů je souborem modelů a metod, 

provádějících analýzu těchto projektů z hlediska času, nákladů a zdrojů nutných k jejich 

realizaci. Umožňuje stanovit minimální čas potřebný pro realizaci celého projektu a vytipovat 

činnosti (dílčí operace), na jejichž průběhu závisí dodržení termínu stanoveného pro realizaci 

celého projektu. [4, 20] 

 

První pokusy síťové analýzy byly uskutečněny koncem padesátých let. Prvními, a dodnes 

používanými metodami pro analýzu projektu jsou metody CPM (Critical Path Method) 

a PERT (Program Evaluation and Review Technique). První z nich byla navržena společnosti 

DuPont jako prostředek pro řízení výstavby petrochemického komplexu této společnosti. 

Druhá byla pravděpodobnostním rozšířením metody CPM, vznikla o rok později jako nástroj 

pro plánování a řízení projektu amerického námořnictva. Od té doby prošla sítová analýza 

bouřlivým vývojem a dnes patří mezi nejčastěji praktikované postupy operačního výzkumu.  

[4, 7] 

 

K hlavním přednostem použití metod síťové analýzy patří: 

 umožňují průběh akce graficky znázornit a propočítat dílčí i konečné termíny průběhu 

jednotlivých operací, 

 poskytují pohled na kritickou cestu projektu, 

 síťový graf poskytuje dobrý přehled o rozsahu projektu, o návaznosti dílčích akcí, 

o jejich podmíněnosti, 

 zajišťují všechny nezbytnosti pro dosažení cílů projektu při zachování všech nároků 

na dodržení harmonogramu a rozpočtu, 

 umožňují posoudit důsledky dílčích úprav projektu, 

 přehlednost diagramu podporuje možnosti dostatečně rychlých rozhodnutí v kritických 

situacích (identifikace časových rezerv). [15, 20] 
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3.1 Metoda kritické cesty CPM 

V roce 1957 byla společností DuPont na bázi síťového grafu vyvinuta metoda CPM (Critical 

Path Method), u nás známá jako metoda kritické cesty. Jedná se o deterministickou metodu, 

to znamená, že trvání dílčích činností má v tomto případě pevný začátek a konec. Metoda 

kritické cesty se používá k predikci celkové doby trvání projektu. [11, 13, 17] 

 

Cílem CPM metody je nalézt tzv. kritickou cestu (Critical Path), kterou tvoří kritické činnosti, 

u nichž nemáme žádnou časovou rezervu. Jsou to právě kritické činnosti, které určují 

celkovou dobu realizace celého projektu. Kritická cesta je nejdelší cesta v síťovém diagramu, 

pomocí které můžeme stanovit nejbližší termín dokončení projektu. Většina projektů má více 

kritických cest. Metoda současně umožňuje vyčíslit časové rezervy u ostatních činností, 

které na kritické cestě neleží. [13, 16] 

 

Hlavní princip CPM metody spočívá v tom, že v rámci každé činnosti projektu odvozuje 4 

časové charakteristiky: 

 T1 – nejdříve možný začátek – nejdříve možný termín zahájení prací na činnosti, 

 T2 – nejpozději přípustný začátek – nejpozdější termín zahájení činnosti určení tak, 

aby nedošlo k prodloužení celkové doby trvání projektu, 

 T3 – nejdříve možný konec – nejdříve možný termín ukončení prací na činnosti, 

 T4 – nejpozději přípustný konec – nejpozdější termín ukončení činnosti určený tak, 

aby nedošlo k prodloužení celkové doby trvání projektu. 

Jejich umístění ukazuje níže uvedený obrázek (obr. 7 a obr. 8). [7, 19] 

 

 

Obr. 7 Popis činnosti a souvisejících uzlů [19] 
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Obr. 8 Grafické zobrazení časových parametrů vztahujících se k činnosti v síťovém grafu [19] 

 

Postup CPM metody je postaven na výpočtu čtyř výše uvedených charakteristik pro všechny 

činnosti. Výpočet probíhá ve třech fázích:  

 výpočet nejdříve možných začátků a konců provádění činností, 

 výpočet nejpozději přípustných začátků a konců provádění činností, 

 výpočet celkových časových rezerv. [7] 

. 

Cílem výpočtu je zjistit celkovou dobu trvání projektu, termíny zahájení a ukončení 

jednotlivých činností, rezervy činností a kritickou cestu. [19] 

 

3.1.1 Výpočet nejdříve možných začátků a konců provádění činností 

Nejdříve možný začátek provádění činností, které začínají v uzlu uj je roven maximu 

z nejdříve možných konců činností, které do uzlu uj vstupují. Vyjádřeno pomocí vzorce: 

 

T3 = maxi (T1 + yij) (1) 

 

Celý výpočet v rámci I. fáze se realizuje postupně od vstupního po výstupní uzel sítě. 

Na základě těchto propočtů je možno stanovit délku trvání celého projektu, ale nelze ještě 

určit kritickou cestu. Nejkratší doba realizace projektu je rovna ohodnocení nejdelší cesty 

v síti mezi vstupním a výstupním uzlem. [7, 16] 
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3.1.2 Výpočet nejpozději přípustných začátků a konců provádění činností 

Nejpozději přípustný konec provádění činností, které končí v uzlu ui je roven minimu 

z nejpozději přípustných začátků činností, které z uzlu ui vystupují. Vyjádřeno pomocí vzorce:  

 

T2 = minj (T4 – yij) (2) 

 

Celý výpočet ve II. fázi se realizuje postupně od výstupního až po vstupní uzel sítě (tedy 

opačně než v I. fázi). Na základě těchto propočtů je již možné kritickou cestu stanovit – 

v grafu je vyznačená silnou orientovanou hranou. Kritická cesta vede uzly, u nichž se hodnota 

nejdříve možných termínů rovná hodnotě nejpozději přípustných termínů resp. termín 

nejdříve možného konce roven termínu nejpozději přípustného konce. [7, 16, 20] 

 

Kritická cesta je nejdelší cesta mezi cestami ze všech možných cest v síťovém grafu (nemusí 

být jediná) a její délka je dána součtem dob trvání kritických činností, které leží na kritické 

cestě. Kritickou cestou ji nazýváme proto, že na ní nejsou žádné časové rezervy. Jakékoli 

prodloužení, nebo posunutí průběhu kritických činností oproti plánu má za následek 

prodloužení celkové doby trvání projektu a tím nedodržení plánovaného termínu dokončení 

projektu. [16, 20] 

 

Proto je nutné věnovat mimořádnou pozornost analýze kritické cesty, posoudit průběh 

kritických činností a pokusit se o jejich „odkritičnění“. 

 

Cílem analýzy kritické cesty je posouzení stupně ohrožení realizace projektu, případně 

zkrácení naplánované doby trvání projektu, čímž dojde ke vzniku časových rezerv na dříve 

kritických činnostech a zvýšení pravděpodobnosti splnění požadovaného termínu dokončení 

projektu. Při analýze kritické cesty je vhodné dodržovat následující postup: 

 vyloučíme na kritické cestě činnosti, které nejsou nezbytně nutné, 

 činnosti plánované za sebou se snažíme naplánovat vedle sebe (alespoň částečně), 

 tam, kde je to možné z technologického hlediska, převedeme na kritické činnosti 

zdroje z nekritických činností (čerpáme rezervy v pořadí nezávislá, volná, celková), 

 požádáme o dodatečné zdroje pro zkrácení kritických činností. [20] 
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Výpočet kritické cesty CPM metodou se nejčastěji provádí přímo v síťovém grafu nebo 

ve speciální tabulce. V praktické části diplomové práci budou uvedeny oba způsoby. 

 

3.1.3 Výpočet časových rezerv 

Pomocí časových rezerv můžeme posoudit „volnost“ jednotlivých nekritických činností. 

Rozlišujeme tři časové rezervy – celkovou, nezávislou a volnou. 

 

Celková rezerva: Odpovídá době, která je dána rozdílem mezi nejdříve možným a nejpozději 

přípustným termínem ukončení dané činnosti. 

 

RC = T4 – T1 - tij (3) 

 

Představuje maximální možné prodloužení doby trvání činnosti nebo posunutí jejího zahájení 

oproti nejdříve možnému začátku, které ještě nenaruší plánovaný termín projektu. Na základě 

hodnoty celkové časové rezervy lze snadno stanovit kritické činnosti celého projektu, pro něž 

platí, že jejich celková časová rezerva je nulová. [7, 16, 19, 20] 

 

 

Volná rezerva: Odpovídá době, která je dána rozdílem mezi nejdříve možným koncem 

činnosti, nejdříve možným začátkem činnosti a dobou trvání činnosti. 

 

RV = T3 – T1 - tij (4) 

 

Volná časová rezerva vzniká pouze v případě, že do uzlu vstupuje více než jedna hrana. Volná 

časová rezerva činnosti představuje možné prodloužení této činnosti nebo posunutí jejího 

zahájení oproti jejímu nejdříve možnému začátku, aniž se změní nejdříve možný termín všech 

bezprostředně následujících činností. [16, 19, 20] 
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Nezávislá rezerva: Odpovídá době, která je dána rozdílem mezi nejdříve možným koncem 

dané činnosti, nejpozději přípustným začátkem činnosti a dobou trvání činnosti. 

 

RN = T3 – T2 - tij (5) 

 

Nezávislá časová rezerva udává možné prodloužení této činnosti nebo posunutí termínu jejího 

nejdříve možného začátku při dodržení všech ostatních termínů projektu, tedy beze změny 

nejdříve možného začátku všech bezprostředně následujících činností a nejpozději 

přípustného konce bezprostředně předcházejících činností. [16, 19, 20] 

 

3.2 Metoda PERT 

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) vznikla v roce 1958 v USA 

a byla použita pro řízení vojenského projektu Polaris. Tato metoda je metodou stochastickou, 

to znamená, že doby trvání jednotlivých činností nejsou pevně stanoveny, ale určují se 

na základě takzvaného tříbodového odhadu. Nevýhodou uvedené metody je, že doba realizace 

je považována za náhodnou veličinu. [4, 11, 17] 

 

Metoda PERT je pravděpodobnostním rozšířením metody CPM, kdy rozpracovává její 

metodu kritické cesty a zdokonaluje ji pro použití za podmínek rizika, kdy trvání dílčích 

operací projektu odhadujeme s určitou pravděpodobností, ne s jistotou. Tato metoda 

se osvědčuje především při plánování výzkumných a vývojových prací. [17, 20] 

 

Pomocí této metody určíme, s jakou pravděpodobností dojde k dodržení nebo nedodržení 

termínu projektu. Doba trvání každé činnosti projektu je považována za náhodnou veličinu 

s určitým rozdělením pravděpodobnosti. Pro každou činnost se stanoví časová náročnost 

ve třech alternativách: 

 optimistický odhad trvání činnosti a vyjadřuje odhad pravděpodobně nejkratší doby 

trvání dané činnosti, 

 nejpravděpodobnější odhad trvání činnosti m vyjadřuje odhad nejpravděpodobnější 

doby trvání dané činnosti, 

 pesimistický odhad trvání činnosti b vyjadřuje odhad pravděpodobně nejdelší doby 

trvání dané činnosti. [16] 
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Na základě těchto odhadů se dá spočítat střední hodnota doby trvání činnosti te, rozptyl    

a standardní odchylka  . 

    
      

 
 

 

(6) 

    
(   ) 

  
 

 

(7) 

   √   

 
(8) 

Po určení střední doby trvání činnosti lze tuto hodnotu použít stejně, jako dobu trvání činnosti 

v deterministicky ohodnoceném síťovém grafu. Tzn. místo pevně daných hodnot dob trvání 

činností se zde pracuje se středními hodnotami dob trvání činností. Stanovení kritické cesty 

se provede obdobně jako u metody CPM. [7, 19] 

 

Pravděpodobnost dosažení termínu ukončení projektu 

Metoda PERT umožňuje určit, s jakou pravděpodobností bude dosaženo konkrétního termínu 

dokončení projektu. 

 

Hledaná pravděpodobnost je hodnota distribuční funkce normálního rozdělení N ( ,   ) 

v bodě D. Vzhledem k tomu, že v tabulkách lze najít pouze hodnoty distribuční funkce 

standardizovaného normálního rozdělení N (0,1), jedná se po transformaci na toto rozdělení 

o hodnotu jeho distribuční funkce v bodě Z. [7] 

 

   
    

√   
 (9) 

Kde 

D je požadovaný termín dokončení projektu, 

  je vypočtená doba trvání projektu (součet dob trvání činností na kritické cestě), 

    je rozptyl kritické cesty (suma rozptylů činností na kritické cestě). [7, 19] 

 

Z výpočtu je zřetelně vidět závislost mezi termínem dokončení projektu a pravděpodobností 

dosažení tohoto termínu. Pokud navrhneme krátký termín dokončení, vystavujeme se 

nebezpečí nedodržení tohoto termínu. [19] 
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3.3 Síťová analýza pomocí počítače 

V dnešní době se na trhu vyskytuje nesčetné množství softwarových nástrojů napomáhajících 

při tvorbě projektů. Tyto nástroje umí na základě vstupních datových informací, jako seznam 

činností, jejich vzájemné vazby a doby trvání, sestavit síťový graf, nalézt kritickou cestu, 

navrhovat nejvhodnější implementační plány a jejich aktualizaci. Ačkoliv je jejich hlavním 

cílem zefektivnit proces projektového řízení, například díky automatickému výpočtu kritické 

cesty, nesmíme zapomínat na dané metodiky a postupy, jelikož program je pouze nástrojem 

projektového řízení. [6, 16] 

 

Nejrozšířenějšími specializovanými programy pro tvorbu projektů, časových plánů a jejich 

aktualizaci, je MS Project a Primavera Suretrak Project Planner. Překážkou pro řadu 

společností je především pořizovací cena zmíněných nástrojů, z tohoto důvodu se obracejí 

po jiných možných alternativách. Online verzí existuje celá řada, v offline podobě již takový 

výběr není. Nicméně i mezi offline verzemi můžeme nalézt takové nástroje, jež lze používat 

zcela zdarma, jako například níže uvedené OpenProj a WinQSB, které byly použity 

pro vypracování diplomové práce. [11, 24, 25] 

 

OpenProj 

OpenProj je počítačový program, který je možné použít jako náhradu za Microsoft Project 

a další komerční aplikace na přípravu harmonogramu projektů. OpenProj je open source 

řešením (volná dostupnost na internetu a zadarmo) určená pro projektové manažery 

k plánování projektů. Tato aplikace umožňuje například zobrazení harmonogramu činností 

v podobě Ganttova diagramu nebo v podobě síťového grafu. [24, 25] 

 

WinQSB 

QSB (Quantitative System for Business / kvantitativní systém pro podnikání) nepatří 

formálně do kategorie open source software, spíš bychom jej zařadili mezi freeware. Pomocí 

tohoto nástroje lze řešit úlohy z oblasti operačního výzkumu a lineárního programování. 

Nástroj zahrnuje řadu aplikací a modulů, které pomáhají řešit různé operace, mezi které 

se řadí například plánování výrobních zdrojů, kontrola kvality, plánování materiálových 

zdrojů, analýza PERT/CPM, rozvrhování pracovních úkolů, síťová analýza, řízení zásob 

a řada dalších. [29] 
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4 TOLLING 

Tolling je ekonomický obchodní systém financování oběžných aktiv využívající dodatečné 

cizí zdroje financování, které obchodní banka nebo jiná financující instituce neposkytuje 

přímo samotnému zpracovateli (výrobní společnosti), ale jinému financujícímu subjektu, 

zadavateli (tollingové společnosti), který je následně zavázán tyto poskytnuté prostředky 

financující instituci splatit. [22] 

 

4.1 Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál se skládá z finančního majetku, zásob a pohledávek, jejichž hodnoty lze 

jednoduše zjistit z rozvahy každé společnosti. Pro jeho celkové pochopení je důležité poznat 

hotovostní cyklus, který vypovídá o tom, „jak se z peněz stávají peníze“. Hotovostní cyklus 

sleduje postupnou přeměnu zásob a materiálu v nedokončenou výrobu a hotové výrobky 

a následné uhrazení pohledávek za prodané výrobky. Pracovní kapitál je z velké části 

financován závazky vůči dodavatelům. Rozdíl mezi pracovním kapitálem a těmito závazky 

se nazývá čistý pracovní kapitál. [9] 

 

4.2 Metoda financování pomocí tollingu 

Metodu financování prostřednictvím tollingu lze charakterizovat jako metodu efektivního 

financování pracovního kapitálu, kdy mezi zpracovatele (výrobní společnost) a konečné 

odběratele výrobků vstupuje zadavatel (tollingová společnost). Zadavatel se zpracovatelem 

uzavírá tzv. tollingovou smlouvu, na jejímž základě si ze svých vlastních volných zdrojů, 

častěji však ze zdrojů doplněných bankovním úvěrem, nakupuje od dodavatelů materiálové 

a energetické vstupy, a od zpracovatele si následně z těchto zdrojů nechává 

za zpracovatelskou odměnu, vyrobit hotový produkt, který následně prodává odběratelům. 

Schéma základních vazeb tollingu (obr. 9). [28] 
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Obr. 9 Tolling [28] 

  

Poznámka: Zdrojem financování nemusí být jen banka, ale může to být i jiný externí zdroj 

financující instituce. 

 

4.3 Důvody implementace tollingu 

Evropa se neustále utápí v ekonomické krizi, do níž se ponořila již na počátku roku 2008. 

Postupné zhoršení dluhové krize prostupující celým trhem donutilo vlády jednotlivých zemí 

přijmout mimořádná úsporná opatření v podobě tvrdých ekonomických reforem, jež vedly 

k tomu, že banky společnostem s finančními problémy přestaly poskytovat úvěry, a investoři 

si začali vybírat jen ty společnosti splňující jejich velmi náročné podmínky. Dané kroky 

znamenaly pro většinu trhu mnohem obtížnější přístup k provozním úvěrům, čímž se mnoho 

výrobních společností dostalo při hledání zdrojů svého financování do finanční tísně. 

Jako jedno z možných řešení této bezvýchodné situace se v současnosti nabízí metoda 

financování výrobních společností pomocí tzv. “tollingového mechanismu“. 
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4.4 Výhody financování pomocí tollingu 

Banka (finanční instituce) 

 Pro banku (nebo jinou finanční instituci) je tento způsob financování především 

v dnešní době krize velmi výhodný, neboť je takto chráněna před případným 

konkursem výrobní společnosti. 

 Pro banku poskytnutý “tollingový úvěr“ není natolik rizikový, což má pozitivní dopad 

i do kapitálové přiměřenosti banky. [21, 22, 28] 

 

Zpracovatel (výrobní společnost)  

 Pro zpracovatele potýkajícího se s finančními problémy je v dnešní době tento způsob 

financování pracovního kapitálu velmi výhodný, protože díky němu nevstupuje 

do ohrožení v podobě svého případného konkurzu, neboť vlastníkem vstupů a výrobků 

není on sám ale zadavatel (tollingová společnost), který se místo něj stává věřitelem 

odběratelů a dlužníkem dodavatelů.  

 Tollingové financování může být výhodné také pro zpracovatele, který se nepotýká 

s finančními problémy, kdy tímto způsobem může získat více bankovních úvěrů 

najednou, protože jejich část banka poskytuje „jinému klientovi“, tedy zadavateli 

(tollingové společnosti). 

 Použití tollingového mechanizmu může výhodně využít také zpracovatel, který je sice 

bez finančních potíží, ale i přesto mu banka odmítá poskytnout úvěr. Takto 

si zpracovatel může prostřednictvím tollingu přesunout vlastnictví materiálových 

a výrobkových zásob na tollingovou společnost a tímto krokem díky razantnímu 

zlepšení téměř všech bankovních ukazatelů následně získat od banky úvěr. 

 Pro zpracovatele je tollingové financování výhodné také z toho důvodu, že vztahy 

s jeho odběrateli (včetně stanovení např. podmínek prodeje) zůstávají zachovány, 

pouze probíhají na jiném právním základě. [21, 22, 28] 

 

Zadavatel (tollingová společnost) 

 Tolling může být pro zadavatele jak jeho aktivitou jednorázovou, tak se může jednat 

o jeho hlavní podnikatelský záměr. Hlavní výhodou je jeho ziskovost, která je 

samotnou podmínkou implementace tohoto způsobu financování pracovního kapitálu.  
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 Další výhodou je to, že zadavatel získá touto metodou financování detailní informace 

o výrobní společnosti, včetně jejího know-how, informací o obchodu, výrobě, 

inovacích. 

 Další výhodou je, že vložené zdroje jsou neustálé ve vlastnictví zadavatele, 

včetně produktů za ně nakoupených a určených k dalšímu zpracování, což umožňuje 

zadavateli neustálou kontrolu nad danými zdroji.  

 Zadavatel se díky tollingu může přímo podílet na řízení (včetně finančního řízení) 

či zásadních rozhodnutích, včetně účasti v orgánech zpracovatele. [21, 22, 28] 

 

4.5 Charakteristika zadavatele 

Jedná se o samostatnou obchodní společnost, nikoliv však banku, která má jiný způsob 

podnikání, a která je, coby financující subjekt, ochotna své finanční zdroje uplatnit v rámci 

svého podnikatelského záměru při financování výroby a odbytu zpracovatele (výrobní 

společnosti). Zadavatel vychází z předpokladu, že finanční potíže zpracovatele jsou 

přechodného charakteru, že budou v průběhu tollingového financování vyřešeny, a že bude 

moci z tollingového vztahu vystoupit. [14] 

 

4.6 Charakteristika zpracovatele 

Zpracovatele lze charakterizovat jako výrobní organizaci ve finančních potížích, 

která z nejrůznějších důvodů nemá dostatek zdrojů pro financování svého pracovního 

kapitálu, ale přes finanční potíže má rentabilní a konkurenceschopný výrobek. Její finanční 

potíže je možno považovat za přechodné, neprohlubuje se vznik nových ztrát z výroby 

a odbytu a existuje východisko překonání finančních potíží realizací restrukturalizačního 

programu. Zpracovatel tedy ke své činnosti používá dodávky zadavatele. Kontrakt, který byl 

původně uzavřen mezi zpracovatelem a odběratelem, je postoupen se souhlasem odběratele 

na zadavatele. [14] 
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4.7 Vztahy mezi zadavatelem a zpracovatelem 

Oba subjekty vystupují ve společnosti jako samostatné právní subjekty a jejich činnost se řídí 

obchodním zákoníkem a dalšími legislativními normami platnými v České republice. Veškerá 

činnost, která je prováděná mezi těmito subjekty je na smluvní bázi a současně respektuje 

pravidla soukromého investora.  

 

Jedná se o tyto smlouvy: 

 rámcová smlouva, 

 smlouva o obchodním zastoupení, 

 mandátní smlouva, 

 obchodní podmínky, 

 zpracovatelská smlouva. [8] 

 

4.8 Modifikace tollingu 

Tolling můžeme použít v několika modifikacích. Rozdělit tyto modifikace lze následujícím 

způsobem. 

 

4.8.1 Uzavřený tolling 

V případech podniků hromadné nebo skupinové výroby, kdy se zpracovatel nalézá ve finanční 

krizi, a není již sám schopen pokrýt svou výrobu z vlastních zdrojů (dlouhodobá ztrátovost, 

trvalá platební neschopnost, pokles objemu výkonů, nedostatek kapitálu), současně zde, 

ale stále existuje zájem na jeho další existenci, přistupuje se k metodě tzv. uzavřeného 

tollingu. Zadavatel nakupuje na svůj účet veškeré vstupní zdroje za zpracovatele (energie, 

materiál od dodavatelů), které tak plně vlastní, a které pod svou kontrolou následně předává 

zpracovateli ke zpracování do finálního výrobku. Stejně tak i veškeré výstupy z výrobního 

procesu (finální výrobky včetně zbytkového materiálu, odpadu) jsou vlastněny zadavatelem, 

který je následně prodává odběratelům. Zpracovateli je vyplacena pouze zpracovatelská 

odměna, která by měla přinejmenším pokrývat jeho zpracovací náklady. Výše zpracovatelské 

odměny vyplývá z rozdílu mezi náklady a výnosy zadavatele včetně zahrnutí zisku. 
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Implementací uzavřeného tollingu se přerušují vazby s minulostí zejména v oblasti závazků. 

Současně se startuje restrukturalizační projekt, který ovšem musí zahrnovat tolling, jako jeden 

z nástrojů řešení restrukturalizace. [14] 

 

Systém uzavřeného tollingu lze zdárně uplatnit i tam, kdy potíže s financováním pracovního 

kapitálu jsou z důvodu, že zpracovatel má připravený projekt k realizaci, ovšem jeho 

společnost na trhu teprve začíná nebo patří do kategorie malých a středních podniků, 

a angažovanost bank již dosáhla úrovně, nad kterou se tyto nechtějí dále angažovat. [14] 

 

4.8.2 Tolling kombinovaný s projektovým financováním 

V případech menších a středních podniků (malá kapitálová vybavenost, omezený přístup 

k finančním zdrojům), nebo startujících podniků, kdy zpracovatel pracuje formou 

jednotlivých zakázek či projektů, a není tak zdrojově vázán zajišťovat kapitál pro celou 

hromadnou výrobu, využívá se v případě potřeby metody tzv. kombinovaného tollingu 

s projektovým financováním. Takový zpracovatel většinou využívá běžné bankovní produkty 

pro své financování pracovního kapitálu, ale současně na konkrétní projekty si zdrojově může 

vypomáhat tollingem, kdy si zadavatel nechává u zpracovatele vyrobit konkrétní projektový 

výrobek na smlouvu o díle. Vztahy mezi zadavatelem a zpracovatelem jsou shodné se vztahy 

v uzavřeném tollingu, pouze s tím rozdílem, že jsou úzce specifikovány na konkrétní 

projektový výrobek. Po konci projektu zadavatel opět vyplácí zpracovateli zpracovatelskou 

odměnu. Zpracovatel si tímto způsobem může získat více bankovních úvěrů najednou, 

protože jejich část banka poskytuje „jinému klientovi“, tedy tollingové společnosti. 

V současné době je systém tollingu kombinovaný s projektovým financováním více rozšířený 

než tolling uzavřený. [14] 
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4.9 Věcný harmonogram implementace tollingu 

Pro implementaci tollingu existují určité zásady a předpoklady, které definují určité etapy 

prací, z nichž některé musí být provedeny ještě před zahájením a samotnou implementací 

tollingu. Tyto činnosti je možno seřadit následovně: 

 

I. etapa – oslovení  

Potenciální příjemce na základě zjištění kritického nedostatku zdrojů pro financování 

pracovního kapitálu osloví tollingovou společnost a zahájí jednání o možném dodatečném 

způsobu financování tollingovou metodou. [14] 

 

II. etapa – zásady pro implementaci tollingu a jejich splnění 

 Prověření žadatele o zajištění pracovního kapitálu formou tollingu, zejména z pohledu 

platné legislativy, například prověření vlastnické struktury. 

 Prověření žadatele z pohledu jeho výrobní základny, zda například neztratil schopnost 

výroby odebráním různých certifikátů, atestů, osvědčení apod. 

 Prověření žádajícího subjektu zda má výrobek, který je uplatnitelný na trhu.  

 Prověření subjektu, zda je ochoten poskytnout veškeré informace o své činnosti. [14] 

 

Tyto zásady jsou předloženy již při prvním setkání zástupců žadatele o tolling a poskytovatele 

tollingu a musí být žadatelem bezvýhradně splněny. V případě nesplnění jednání dále 

nepokračují. Pokud zásady splněny jsou a poskytovatel tollingu uzná, že je vhodné a možné 

tolling implementovat, jednání pokračují a směřují k předpokladům pro uplatnění 

tollingu. [14] 

 

III. etapa – předpoklady implementace a jejich splnění 

 Provedení detailního auditu společnosti s cílem zjistit nejen skutečný stav majetku, 

ale rovněž zjistit možnosti, zda lze tento majetek využít jako formu zástavního 

instrumentu v rámci ošetření rizika zadavatele. 

 Provedení detailního auditu v oblasti obchodní činnosti, například analýza nákupní 

činnosti, analýza prodeje. 

 Audit v oblasti strategie zpracovatele, který je důležitý pro poskytovatele 

tollingu z důvodů vázanosti financí v systému tollingu u zpracovatele. [14] 
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IV. etapa – finanční analýza jako podklad pro rozhodnutí 

Na základě provedených auditů jednotlivých činností zpracovatele je zpracována finanční 

analýza. Této etapě by měla být věnována největší pozornost, neboť na základě výsledků 

provedené finanční analýzy financující subjekt (zadavatel) získá podrobné informace o tom, 

zda společnost, žádající o tollingové financování, bude schopna plnit své závazky. 

Projednáním těchto výstupů se prakticky dojde k definitivnímu rozhodnutí zda tolling 

implementovat či nikoliv. [14] 

 

V. etapa – finanční plán 

Tato etapa navazuje na rozhodnutí, že tolling implementován bude. Do finančního plánu je 

zakomponován především: 

 objem a hodnota vstupů (plán nákupu), 

 objem výstupů a jeho hodnota (obchodní plán), 

 objem finančních prostředků nutný pro financování metodou tollingu,  

 podmínky, které respektují uzavřenou smluvní dokumentaci, která vytváří legislativní 

rámec vztahů zadavatel – zpracovatel. [14] 

 

VI. etapa – zahájení implementace 

Tento okamžik klade vysoké nároky na připravenost obou subjektů v oblasti účetnictví 

a informačních systémů, protože veškeré operace, které termínem zahájení implementace 

začnou probíhat, musí být zachyceny včas a to nejen jako oficiální účetní operace, ale musí 

být zachyceny i v operativní evidenci, která nemusí být vždy součástí výkaznictví vůči 

externímu okolí společnosti, ale je nutno vést tyto záznamy z důvodu technického, výrobního,  

ekonomického aj. pro potřeby zpracovatele i zadavatele. [14] 
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Zjednodušeně můžeme znázornit průběh implementace následujícím způsobem (obr. 10). 

 

 

Obr. 10 Schematické znázornění harmonogramu implementace tollingu [14] 

 

Vysvětlivky ke schématu  

Ne (Zásady) - nesplněna definovaná zásada jako základ pro další jednání 

Ne (Předpoklady) – provedený audit vykazuje např. rozdílný názor na provádění některých 

činností u zadavatele a zpracovatele 

Ne (Finanční analýza) – výstupy z finanční analýzy neprokážou schopnost zpracovatele, 

že existuje možnost i při implementaci tollingu vymanit se z krizové situace nebo potíži. 

Konec - jednání ukončeno, tolling nemá smysl implementovat 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ 

5.1 Společnost TOLFIN, s. r. o. 

Společnost TOLFIN, s. r. o. působí na trhu od října roku 2008. V oblasti podnikání zaměřuje 

svou činnost především na podnikatelské subjekty vyžadující krytí potřeb pracovního kapitálu 

pro realizaci svých výrobků či služeb. Cílem společnosti je realizace investičních, 

restrukturalizačních a revitalizačních záměrů vedoucích k celkovému oživení ekonomiky 

především v regionu Moravy a Slezska. Pro svou činnost společnost využívá know-how 

nabytého v letech 2000 - 2008, kdy současní zaměstnanci řídili společnost OSINEK, a. s., 

a byli přímo účastni procesu restrukturalizace a vyrovnání se s věřiteli společnosti 

VÍTKOVICE, a. s., což bylo umožněno financováním výroby a odbytu metodou tzv. tollingu, 

díky níž mohly být společnosti VÍTKOVICE, a.s. a později i společnost VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. privatizovány. Získané know-how z tohoto projektu bylo následně využito 

při financování pracovního kapitálu malých a středních podniků v letech 2005 - 2008. 

Vedle know-how společnost TOLFIN, s. r. o. staví svůj dnešní úspěch také na znalostech z 

oblastí krizového managementu, restrukturalizace společností a z oblastí obchodu. Je tedy 

schopna vše zrealizovat ve formě poradenství jednotlivým podnikatelským subjektům. [27] 

 

Úspěšná realizace tollingu ve společnosti VÍTKOVICE, a. s., jedné z největších obchodních 

společností v České republice, za jehož asistence proběhlo soudní vyrovnání této společnosti 

s jejími věřiteli, včetně následné restrukturalizace a privatizace, dává společnosti TOLFIN 

důvěru, pokud jde o investování jejích zkušeností a dovedností do tohoto projektu 

se současným cílem zabezpečit předpokládané přínosy pro každého z účastníků projektu. [27] 

 

Strategie společnosti TOLFIN, s. r. o. 

 Základním strategickým cílem společnosti je pokrytí zdrojů pracovního kapitálu 

malým a středním podnikatelským subjektům formou vstupu společností do realizace 

jednotlivých kontraktů. 

 Pomáhat vytvořit prostředí, které umožní subjektům překlenout současnou 

hospodářskou krizi. 
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 Zabezpečovat obchodní financování u konkrétních prodejních/kupních smluv formou 

zajištění finančních potřeb svých dodavatelů MSP CZ a krytím delší doby splatnosti 

pohledávek za odběrateli. 

 Zabezpečovat financování zajišťovacích nástrojů vyžadujících vynaložení prostředků 

v době před nebo po uzavření příslušné obchodní smlouvy, tj. prodejní/kupní smlouvy 

nebo smlouvy o dílo (např. tendrové bondy, činnostní bondy, apod.). 

 Zabezpečovat financování zajišťovacích nástrojů pro uvolnění zadržovaných částí 

plateb Zákazníků-EU po splnění příslušných obchodních smluv – prodejních/kupních 

smluv nebo smluv o dílo (např. zádržné během záruční doby). [27] 

 

Společnost se řídí zásadou „Kdo má zakázku, kontrakt, projekt a reálnou pozici na trhu toho 

je třeba podpořit a ne ho nechat padnout. [27] 

 

Schéma spolupráce TOLFIN ↔ zákazník 

 Projednávat s TOLFINEM přímá konkrétní řešení potenciálních kontraktů v oblasti 

jejich financování. 

 Zpracovávat nákladové a výnosové kalkulace kontraktů. 

 Zajišťovat předmět kontraktu (dílo, výrobek, službu) po stránce logistické, technické, 

výrobní a obchodní, včetně garančních podmínek. 

 Sjednávat kupní smlouvy, smlouvy o dílo na svůj účet a své jméno se svými 

subdodavateli. 

 Sjednávat kupní smlouvy, smlouvy o dílo s TOLFINEM. 

 Na základě plné moci sjednávat prodejní smlouvy s odběrateli jménem TOLFINU 

a na účet TOLFINU. 

 Zprostředkovávat kontrakty TOLFINU s odběrateli. [27] 
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5.2 Společnost JAROŠ CZ, s. r. o. 

Společnost JAROŠ CZ, s. r. o. působí na trhu od roku 2004. Firma prošla postupným vývojem 

od zprostředkování služeb, velkoobchodu a výroby plastových výrobků až po dnešní 

komplexní výrobní program zahrnující výrobu a montáž celohliníkových prosklených fasád, 

plastových a hliníkových oken, dveří všech typů a tvarů a zimních zahrad a světlíků. [23] 

 

Cílem společnosti je uspokojovat zákazníky především vysokou kvalitou svých výrobků 

a služeb, zakázkovou výrobou na míru a záručním servisem. Společnost si vybudovala 

moderní systém řízení kvality dle ISO 9001:2000, certifikovaný od roku 2008. [23] 

 

V rámci neustálého zvyšování své konkurenceschopnosti vedení společnosti klade důraz 

nejen na modernizaci technologického vybavení a neustálé zlepšování systému kvality, 

ale také na bezpečnost práce a výběr a výchovu kvalitních zaměstnanců. [23] 

 

Produkty společnosti 

Produkty společnosti JAROŠ CZ, s. r. o. se řadí do třech kategorií. Jedná se o plastové 

výrobky, hliníkové výrobky, doplňky a design: 

 plastové výrobky – okna, dveře, posuvná okna a dveře, zimní zahrady, 

 hliníkové výrobky – prosklené fasády budov, neprůstřelné výrobky, hliníková okna, 

 doplňky a design – parapety, žaluzie, rolety, síta proti hmyzu. [23] 
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6 DEFINOVÁNÍ TOLLINGOVÉHO PROJEKTU 

V praktické části práce jsou aplikovány teoretické poznatky na konkrétním projektu 

„opláštění nové budovy FEI, VŠB-TU Ostrava“ realizovaného společnostmi JAROŠ CZ, 

s. r. o. a TOLFIN, s. r. o. Před zahájením tollingového financování a samotné spolupráce obou 

společností musely být splněny veškeré předpoklady a zásady pro samotnou implementaci 

tollingu. Pro financování projektu byl použit tolling v kombinaci s projektovým 

financováním. Zatímco společnost JAROŠ CZ, s. r. o. poskytla pro projekt výchozí verzi 

harmonogramu obsahujícího 126 činností, které bylo pro časovou analýzu potřeba podrobně 

rozpracovat, společnost TOLFIN, s. r. o. poskytla informace o tollingu v podobě 

harmonogramu činností v logickém sledu, které byly provedeny v rámci finanční části 

projektu, a které zahrnují následujících osm přesně definovaných činností (T01 – T08): 

 

T01 Prověření právního subjektu, který žádá o zajištění pracovního kapitálu formou tollingu, 

zejména z pohledu platné legislativy: 

 prověření (audit) vlastnické struktury, 

 prověření předmětu podnikání, 

 zjištění, zda v minulosti bylo na subjekt navrženo insolvenční řízení nebo konkurs, 

 zda majitelé, jednatelé, či členové představenstva respektive dozorčí rady  nepůsobí 

ve společnostech s podobným předmětem podnikání, 

 zda existuje propojenost subjektu s dalšími právními subjekty, zda subjekt vlastní 

kapitálové účasti v tuzemsku či zahraničí, 

 v konkrétním případě akce FEI posouzení legislativních vazeb na subdodavatele 

a obchodní partnery, se kterými bude na akci spolupracovat. [14] 

 

T02 Prověření subjektu, žádajícího o financování z pohledu jeho výrobní základny: 

 zda subjekt neztratil schopnost výroby odebráním různých certifikátů, atestů apod., 

 zda subjekt má k dispozici kvalitní personál, který je schopen tuto výrobu zajistit 

(odborní pracovníci mají způsobilost k výkonu jednotlivých činností, jež jsou 

v předmětu podnikání subjektu), 

 zda výrobní prostředky jsou i nadále v majetku subjektu, nejsou pronajaty a v případě, 

že existují jako zástavní instrument, nehrozí jejich odebrání nebo omezení provozu, 

 zda výrobce má k dispozici kalkulace vyráběné produkce či služeb. [14] 
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T03 Prověření subjektu, který žádá o financování metodou tollingu: 

 zda má výrobek, který je uplatnitelný na trhu, nejedná se tedy o prototyp nebo 

o výrobu na sklad nebo o vývoj s následným rozhodnutím, zda zařadit do výroby 

či nikoliv, 

 zda výroba takovéhoto výrobku je rentabilní (ideální případ) nebo alespoň dosahuje 

kladného krycího příspěvku a existují reálné odbytové kapacitní předpoklady dosažení 

bodu zvratu,  

 technické i finanční posouzení konkrétního projektu FEI, jaký je věcný a časový 

rozsah, jaké jsou záruky zaplacení faktur zákazníkem, garance, zádržné, zálohy atd., 

samozřejmě plánovaná rentabilita projektu, rizika realizace. [14] 

 

T04 Prověření subjektu, zda je ochoten poskytnout veškeré informace o své činnosti: 

 zda je ochoten umožnit poskytovateli tollingu účast v kontrolních orgánech 

společnosti nebo dokonce v řídících orgánech společnosti, 

 v konkrétním případě FEI, bylo nutné uzavřít dohodu o formě a rozsahu 

poskytovaných podkladů, kontaktní osoby, periodicita předávání, kontroly 

hospodaření poskytovatelem tollingu. 

 

T05 Provedení detailního auditu společnosti: 

 finanční analýza, 

 provedení detailního auditu v oblasti obchodní činnosti, 

 audit v oblasti strategie. 

 

T06 Uzavření smluv, které tvoří legislativní rámec vztahu zadavatel – zpracovatel: 

 rámcová smlouva, 

 zpracovatelská smlouva, 

 smlouva o obchodním zastoupení, 

 mandátní smlouva, 

 smlouva o dílo, 

 obchodní podmínky. 

 

T07 Zpracování finančního plánu tollingového financování: 

 plánování peněžních toků 
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T08 Zahájení tollingového financování: 

 z jakých prostředků bude financování prováděno (vlastní, úvěr) a v jakém rozsahu, 

 časový plán zálohování, fakturace, inkasa, 

 návaznost financování na jednotlivé etapy realizace projektu a naopak podmíněnost 

klíčových etap realizace včasným financováním. 

 

Výše uvedené informace, týkající se technické části uvedeného projektu, poskytnuté 

společností JAROŠ CZ, s. r. o. v surovém stavu zobrazuje původní harmonogram (obr. 11). 

 

 

Obr. 11 Ukázka původního harmonogramu [JAROŠ CZ, s. r. o.] 

 

Původní harmonogram byl velmi jednoduchý a pro potřeby časové analýzy jej bylo zapotřebí 

více rozpracovat. Činnosti, poskytnuté firmou JAROŠ CZ, s. r. o., bylo nutné přesně, účelově 

rozdělit na kratší časové úseky (dílčí činnosti), po vzájemné konzultaci s firmou JAROŠ, 

s. r. o., tak aby bylo možno definovat návaznosti mezi nimi pro sestavení síťového grafu. 

Tato počáteční fáze detailního rozpracování projektu je sice časově velmi náročná, 

ale je velmi důležitá, protože na dobře a kvalitně zpracovaných vstupních údajích se odvíjí 

jednotlivé analýzy. Část upraveného harmonogram je na obr. 12, celý harmonogram je 

k nahlédnutí v příloze 1.  
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Obr. 12 Upravený harmonogram [vlastní zpracování dle podkladů firmy JAROŠ CZ, s. r. o.] 

 

Dílčí činnosti jsou označeny písmeny s číslicemi (např. S18). V upraveném harmonogramu 

jsou přehledně zobrazeny časové začátky a konce dílčích činností, jejich návaznost i jejich 

souběžnost. Například řádek 5 „montáž části B1“ skládající se ze dvou dílčích činností, 

tak nově přehledně znázorňuje obě činnosti včetně délek jejich trvání. Jednotlivé čtverce 

představují týdny, délka barevného řádku značí dobu trvání dílčích činností. 

 

Z upraveného harmonogramu (obr. 12) a osmi definovaných tollingových činností, 

byl sestaven seznam činností s logickou návazností a odhady dob trvání jednotlivých činností 

v podobě přehledného formuláře, který byl následně použit pro sestavení Ganttova diagramu 

v programu OpenProj a pro síťovou analýzu pomocí metod CPM a PERT v programu 

WinQSB. Celý formulář je uveden v příloze 2, níže je zobrazena pouze jeho dílčí část (tab. 2). 

 

Tab. 2 Část seznamu činností 

 

[vlastní zpracování dle podkladů firem JAROŠ CZ, s. r. o. a TOLFIN, s. r. o.] 
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7 GANTTŮV DIAGRAM 

Ganttův diagram (obr. 13) jako vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu patří mezi 

nejjednodušší grafické výstupy časového plánování, jeho samotná realizace v programu 

OpenProj je však poněkud složitá. Část vstupních údajů z formuláře sice lze do programu 

kopírovat, avšak jednotlivé vazby mezi činnostmi v podobě jejich předchůdců musí být 

zadávány ručně. Tato činnost je jednak časově náročná a současně zde hrozí možnost chyby 

lidského faktoru při samotném zadávání. 

 

 

Obr. 13 Ukázka Ganttova diagramu [vlastní zpracování v programu OpenProj] 

 

Poznámka: Šipky znázorňují vazby mezi jednotlivými dílčími činnostmi. 
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8 SÍŤOVÁ ANALÝZA 

Vedle jednoduchého zobrazení časového harmonogramu v podobě Ganttova diagramu se dnes 

především u rozsáhlých projektů přistupuje k složitějšímu zobrazení v podobě tzv. síťového 

grafu. Metody analýzy těchto síťových grafů jsou označovány jako tzv. metody síťové 

analýzy (CPM, PERT). Síťovou analýzu lze provést jednak pomocí ručního výpočtu (vhodné 

pro projekty do 100 činností), pak také pomocí počítačových programů. Vzhledem 

ke složitosti, časové náročnosti a celkové neefektivnosti ručního výpočtu se v dnešní době 

informačních technologií přistupuje ve valné většině případů ke druhé variantě. 

 

8.1 Metoda kritické cesty CPM 

Je metodou deterministickou tzn., že je založena na definování pevného odhadu doby trvání 

činností. Jejím cílem je určit dobu realizace celého projektu na základě tzv. kritické cesty. 

Kritickou cestu nebo kritické cesty, tvoří kritické činnosti, u nichž se celková časová rezerva 

rovná nule. Metoda současně umožňuje vyčíslit časové rezervy u ostatních činností, 

které na kritické cestě neleží. 

 

Postup CPM metody je postaven na výpočtu nejdříve možných začátků a konců provádění 

činností, nejpozději přípustných začátků a konců provádění činností a výpočtu celkových 

časových rezerv. 

 

Pro výpočet výše uvedených charakteristik a celkové časové rezervy postačí do programu 

WinQSB překopírovat informace z tab. 2, přičemž program vše vypočítá během několika 

okamžiků. Pro ukázku je níže uvedena definiční tabulka činností pro CPM analýzu (tab. 3) a 

tabulka s výsledky CPM analýzy vytvořenými programem WinQSB (tab. 4). Kompletní 

definiční tabulka a tabulka s výsledky je uvedena v příloze 3 a 4. 
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Tab. 3 Definiční tabulka činností pro CPM analýzu 

 

[vlastní zpracování v programu WinQSB] 

 

Tab. 4 Tabulka s výsledky CPM analýzy 

 

[vlastní zpracování v programu WinQSB] 

 

Výsledky CPM analýzy ukazují, které činnosti jsou kritické (tab. 5). Jsou to ty, které mají 

ve sloupci „slack“ hodnotu nula. Dále nám CPM analýza pomocí programu WinQSB 

zobrazuje nejdříve a nejpozději možné zahájení a ukončení každé z činností a celkovou 

časovou rezervu. V následující tabulce jsou vymezeny jednotlivé kritické cesty včetně 

činností, které je tvoří. 
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Tab. 5 Kritické činnosti CPM analýzy 

 

[vlastní zpracování v programu WinQSB] 

 

Kritické cesty jsou nejdelší cesty v síťovém diagramu, pomocí kterých můžeme stanovit 

nejbližší možný termín dokončení projektu. V případě tohoto projektu byla celková doba 

trvání vyhodnocena na 44 týdnů. Je třeba podotknout, že kritické cesty se odráží v projektu 

plánování a řízení prakticky ve všech fázích životního cyklu projektu. V případě, že dojde 

ke zpoždění či prodloužení některé z kritických činností, ovlivní to časový harmonogram 

následujících činností projektu a prodlouží se tak celková doba trvání celého projektu. 

Z činností tvořící tollingový projekt bylo vypočteno jako kritických, z hlediska realizace 

projektu, 18 činností z celkových 134: 

 H11 - hrubá stavba objekt A část 1 

 H12 - hrubá stavba objekt A část 2 

 H13 - hrubá stavba objekt A část 3 

 S01 - výběrové řízení, udělení zakázky, podpis SoD 

 S02 - projektová dokumentace k odsouhlasení 1.část 

 S03 - projektová dokumentace k odsouhlasení 2.část 

 S04 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 1 

 S05 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 2 

 S06 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 3 

 S07 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 4 

 S08 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 5 

 S09 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 6 

 S14 - výroba část A4 

 S15 - výroba část A1 

 S33 - montáž části A4 - 1. - 4. NP - 106, 102, 105 

 S34 - montáž části A1 - 1. - 4. NP - 104, 102, 103 

 S37 - dokončovací práce - Al exteriér (parapety, plechování apod.) část C, A 

 S38 - interiérové Al výplně 
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Poznámka: Doby trvání činností „H“ jsou pro tento propočet stanoveny od počátku realizace 

tollingového projektu, ve skutečnosti jsou však delší, neboť hrubá stavba začala dávno 

před červencem 2011, ale to už by byl jiný projekt. 

 

Kritické cesty jsou tvořeny pouze „technickými“ činnostmi. Hlavním cílem tedy je dodržet 

časový harmonogram především činností v technické části. V rámci tollingových činností je 

sestaven finanční plán (konkrétně činnost T07) a v  případě nedodržení harmonogramu 

některé z kritických činností, dojde k prodloužení doby trvání celého projektu, což může mít 

za následek zvýšení nákladů. Z výše uvedeného se dá předpokládat, že může dojít k ohrožení 

sestaveného finančního plánu a zvýšené požadavky na další „platby“ mohou být 

problematické. 

 

Kritické činnosti reprezentují 13,43 % všech činností nutných pro uskutečnění projektu 

„opláštění nové budovy FEI, VŠB-TU Ostrava“. Relativně nízké procento výskytu kritických 

činností ukazuje na poměrně malé ohrožení realizace projektu v požadovaném čase. 

 

V případě výskytu vysokého procenta kritických činností např. okolo 45 %, je nezbytně nutné 

pokusit se o tzv. „odkritičnění“ (zkrácení) některých z činností ležících na kritické cestě a tím 

vytvořit dodatečné rezervy pro výskyt nepříznivých podmínek při realizaci projektu.  

 

Může se jednat například o: 

 vyloučení nepodstatných činností, 

 naplánování činností, které byly projektovány za sebou, vedle sebe, 

 převedení (čerpání) zdrojů např. pracovníků z nekritických činností, které probíhají 

zároveň s kritickou činností, na kterých vzniká rezerva nezávislá. [20]  

 

Příklad kritické činnosti: S37 (příloha 4) 

Tato činnost leží na kritické cestě. Celková doba realizace je 13 týdnů. Nejdříve možný 

začátek aktivity je 25. týden od prvního týdne zahájení projektu „opláštění nové budovy FEI, 

VŠB-TU Ostrava“. V případě zpoždění předcházejících činností (S31, S32, S33, S34) dojde 

k narušení plánovaných termínů. Kritická činnost má termín nejdříve možného začátku roven 

nejpozději přípustného začátku, resp. termín nejdříve možného konce (38. týden) roven 

termínu nejpozději přípustného konce (38. týden). Musí proto být realizována přesně 

v naplánovaných termínech. [20] 
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Příklad nekritické činnosti: T08 (příloha 4) 

Tato činnost leží mimo kritickou cestu. Nejdříve možný začátek činnosti je 10. týden 

od zahájení výstavby. Činnost trvá 1 týden. Z toho plyne, že nejdříve možný konec činnosti je 

11. týden. Činnosti T08 předchází činnosti S12. V případě, že dojde ke zpoždění většímu 

než je přípustná rezerva, dojde k posunutí této činnosti a následně k posunutí činností, 

kterým činnost S12 předchází. Maximální přípustná rezerva jsou 4 týdny. To znamená, 

že v případě zpoždění činnosti o 4 týdny dojde k posunutí na nejpozději přípustný 

(nevyhnutelný) začátek činnosti na 14. týden. Nejpozději přípustný (nevyhnutelný) konec 

činnosti je pak nově stanoven na 15. týden. 

 

Metoda kritické cesty CPM rozlišuje pro činnosti neležící na kritické cestě tři časové rezervy 

– celkovou, volnou a nezávislou, které jsou definovány v teoretické části práce. 

Protože program WinQSB počítá pouze rezervu celkovou, pro účely projektu byly zvlášť 

stanoveny i rezerva volná a nezávislá. Při řízení projektu z časového hlediska jsou hodnoty 

všech tří rezerv velmi důležité, neboť umožňují manažerům ovlivňovat časové přípustné 

posunutí zahájení jednotlivých činností a posoudit dopady změn trvání jednotlivých činností 

na celkovou délku projektu. 

 

Vedle výše uvedeného tabulkového řešení tollingového projektu „opláštění nové budovy FEI, 

VŠB-TU Ostrava“ umožňuje program WinQSB také formu grafického řešení v podobě 

síťového grafu. Vzhledem k vysokému počtu činností je však toto grafické znázornění velmi 

nepřehledné. Z tohoto důvodu je grafické řešení projektu zobrazeno v programu OpenProj, 

kde je síťový graf mnohem přehlednější a jasnější. Ukázka části síťového grafu vytvořeného 

v programu OpenProj je uvedena níže (obr. 14). 
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Obr. 14 Část grafického znázornění síťového grafu [vlastní zpracování v programu OpenProj] 

 

Poznámka: Činnosti jsou v síťovém grafu zobrazeny jako souvislé obdélníky. Modré značí 

činnosti neležící na kritické cestě, červené pak značí činnosti kritické. 

 

8.2 Metoda PERT 

Je metodou stochastickou tzn., že doby trvání jednotlivých činností nejsou pevně stanoveny, 

ale určují se na základě takzvaného tříbodového odhadu. Jejím cílem je určit očekávanou 

dobu realizace celého projektu na základě očekávané kritické cesty, získané jako součet 

středních hodnot kritických činností.  

 

Postup metody PERT je postaven na stanovení optimistického, nejpravděpodobnějšího 

a pesimistického odhadu délky trvání činnosti (tab. 6), z nichž se na základě vzorce 6 

propočítá tzv. střední hodnota doby trvání činnosti. Pro ukázku je níže uvedena definiční 

tabulka činností pro PERT analýzu a tabulka s výsledky PERT analýzy vytvořenými 

programem WinQSB. Celá definiční tabulka a tabulka s výsledky je uvedena v příloze 5 a 6. 
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Tab. 6 Definiční tabulka činností pro PERT analýzu 

 

[vlastní zpracování v programu WinQSB] 

 

Po určení střední doby trvání činnosti bude její hodnota použita stejně, jako doba trvání 

činnosti u metody CPM, tzn. místo pevně daných hodnot dob trvání činností, se zde pracuje 

se středními hodnotami dob trvání činností (tab. 7). Stanovení kritické cesty se provede 

analogicky jako u metody CPM. [7, 19]. 

 

Tab. 7 Tabulka s výsledky PERT analýzy 

 

[vlastní zpracování v programu WinQSB] 
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Výsledky analýzy PERT ukázaly, které činnosti jsou kritické. V tab. 7 jsou to ty, které mají 

ve sloupci „slack“ hodnotu nula. Dále nám PERT analýza pomocí programu WinQSB 

zobrazuje střední hodnoty dob trvání činností, nejdříve a nejpozději možné zahájení 

a ukončení každé z činností, celkovou časovou rezervu a směrodatnou odchylku. 

Na následující tabulce (tab. 8) jsou vymezeny jednotlivé kritické cesty včetně činností, 

které je tvoří. 

 

Tab. 8 Kritické činnosti PERT analýzy 

 

[vlastní zpracování v programu WinQSB] 

 

Podle pravděpodobnostní analýzy byla vyhodnocena očekávaná celková doba trvání 

tollingového projektu na 45,5 týdnů. Bylo nalezeno 11 kritických cest. Uvažované kritické 

cesty nemusí být bezvýhradně kritické, pouze se to s určitou pravděpodobností očekává. 

 

Vedle tabulkového řešení tollingového projektu „opláštění nové budovy FEI, VŠB-TU 

Ostrava“ umožňuje program WinQSB také grafické řešení v podobě síťového grafu. Ukázka 

části síťového grafu vytvořeného v programu WinQSB je na obr. 15. 

 

 

Obr. 15 Část síťového grafu [vlastní zpracování v programu WinQSB] 



51 

 

Metoda PERT dále umožňuje zodpovědět otázku pravděpodobnostního dosažení konkrétního 

termínu dokončení projektu, buď pomocí vzorce a tabulky hodnot distribuční funkce 

normálního rozdělení, nebo realizovat pravděpodobnostní analýzu prostřednictvím programu 

WinQSB. 

 

Pravděpodobnostní analýza se opírá o výstupy z tabulky 7. Výpočet předpokládá, že tyto 

cesty a činnosti jsou nezávislé a že projekt má dostatečně velký počet činností pro předpoklad 

normálního rozdělení, které se používá pro pravděpodobnostní odhad dokončení kritické cesty 

v požadovaném čase. Výsledky pravděpodobnostní analýzy umožní odpovědět na otázku, 

jaká je pravděpodobnost dokončení projektu pro různé časové lhůty. Pro vyhodnocení stačí 

do kolonky „desired completion time in week“ (požadovaný čas dokončení v týdnech) vyplnit 

námi zvolenou dobu trvání projektu. 

 

Pravděpodobnostní analýza pro 44 týdnů. 

 

Obr. 16 Pravděpodobnostní analýza pro 44 týdnů [vlastní zpracování v programu WinQSB] 

 

Výsledek pravděpodobnosti, že celý projekt bude dokončen ve 44 tydnů, je roven nule. Tento 

výsledek je znázorněn ve sloupci „probability“ v posledním řádku. Pravděpodobnosti 

dokončení jednotlivých kritických cest v tomto týdnů jsou rovněž uvedeny ve sloupci 

„probability“ a jejich hodnoty se pohybují od 0 do 16,45 %. 
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Pravděpodobnostní analýza pro 48 týdnů 

 

Obr. 17 Pravděpodobnostní analýza pro 48 týdnů [vlastní zpracování v programu WinQSB] 

Pravděpodobnost dokončení celého projektu ve 48. týdnu je 60,58%. 

 

 

Pravděpodobnostní analýza pro 54 týdnů. 

 

Obr. 18 Pravděpodobnostní analýza pro 54 týdnů [vlastní zpracování v programu WinQSB] 

 

Výsledek pravděpodobnosti, že celý projekt bude dokončen v 54 tydnů, je 100 %. 

Pravděpodobnost dokončení jednotlivých kritických cest v tomto týdnů jsou rovněž 100 %. 
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ZÁVĚR 

V první kapitole byly vyloženy základní pojmy projektového řízení od základní definice 

projektového řízení po cíl projektu v podobě tzv. trojimperativu. Dále zde byly vymezeny 

fáze životního cyklu projektu.  

 

Druhá kapitola byla kompletně věnována časovému plánování projektu, jakožto jednomu 

z nejrozsáhlejšího tématu projektového řízení. Kapitola vycházela z popisu procesu sestavení 

harmonogramu a jeho následnému zobrazení v podobě Ganttova diagramu či síťového grafu.  

 

Třetí kapitola se zabývala vlastním popisem jednotlivých metod síťové analýzy, pomocí 

kterých bylo provedeno řešení této diplomové práce. Detailně zde byly rozebrány principy 

výpočtů metody kritické cesty a metody PERT. 

 

Na otázku co rozumíme pod pojmem tolling, odpovídala čtvrtá kapitola. Zde byl definován 

prostor pro chápání tollingu nejen jako finančního nástroje, poskytujícího zdroje 

pro financování, ale také jako metody komplexního řešení situace u výrobce. 

 

Praktická část diplomové práce následně implementovala teoretické poznatky získané 

v teoretické části pro řešení konkrétního tollingového projektu s využitím metod síťové 

analýzy. Byla zde uvedena stručná charakteristika společnosti JAROŠ CZ, s. r. o. 

a společnosti TOLFIN, s. r. o. Praktická část znázorňovala časové optimalizace projektu 

metodou CPM a metodu PERT a následně konstatovala výstupy užitých metod 

v softwarových aplikacích WinQSB a OpenProj. 

 

Cílem práce bylo časově optimalizovat tollingový projekt „opláštění nové budovy FEI, VŠB-

TU Ostrava“ realizovaný společností JAROŠ CZ, s. r. o. a společností TOLFIN, s. r. o. 

za pomocí využití základních metod síťové analýzy zpracované v počítačových programech 

WinQSB a OpenProj. 

 

Pro využití softwarových nástrojů, které zrychlí, zpřesní a zefektivní práci na přípravě 

posouzení projektu a jeho následného řízení, bylo nejdůležitější na základě výchozích 

informací poskytnutých oběma společnostmi, vytvořit přesné zadání a rozplánování činností 
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do týdnů, popřípadě dnů, v podobě přehledného formuláře. Takto zpracovaný formulář 

se mohl následně použít pro sestavení Ganttova a síťového diagramu v programu OpenProj 

a pro síťovou analýzu v programu WinQSB. 

 

Nejprve byla provedena síťová analýza pomocí metody CPM, kdy na základě výpočtu 

nejdříve a nejpozději možných začátků / konců provádění činností a celkových časových 

rezerv byly stanoveny kritické činnosti, pomocí kterých se stanoví nejbližší možný termín 

dokončení projektu. V případě řešení pomocí metody CPM byla celková doba trvání 

vyhodnocena na 44 týdnů. Projekt „opláštění nové budovy FEI, VŠB-TU Ostrava“ byl 

realizován od 13. července 2011 do 15. května 2012. Z činností tvořící tollingový projekt bylo 

vypočteno jako kritických, z hlediska realizace projektu, 18 činností z celkových 134. 

Relativně nízké procento výskytu kritických činností (13,43 %) ukázalo na poměrně malé 

ohrožení realizace projektu v požadovaném čase. 

 

Následně byla provedena síťová analýza pomocí metody PERT, jejíž hlavním principem je 

stanovení tříbodového odhadu délky trvání činnosti, z nichž se propočítá tzv. střední hodnota, 

která je pak použita stejně, jako doba trvání činnosti u metody CPM a stanovení kritické 

cesty, které se provede analogicky jako u metody CPM. Výsledky analýzy PERT ukázaly 11 

kritických činností a celková doba trvání byla odhadnuta na 45,5 týdnů. 

 

Metoda PERT dále umožnila, pomocí pravděpodobnostní analýzy v programu WinQSB, 

určit, s jakou pravděpodobností by byl projekt dokončen v určitých námi zvolených 

termínech. Pravděpodobnost dokončení jednotlivých kritických cest se ve 44. týdnu 

pohybovala od 0 do 16,45 %, tzn. pravděpodobnost dokončení celého projektu byla 

vyhodnocena jako nulová. Následně byla vypočtena pravděpodobnost dokončení celého 

projektu také ve 48. a 54. týdnu. Pro dokončení celého projektu ve 48. týdnu byla vypočtena 

přibližně šedesátiprocentní pravděpodobnost dokončení a  pravděpodobnost dokončení  

celého projektu v 54. týdnu byla stanovena jako stoprocentní. 

 

Hlavní přínos diplomové práce spočívá v detailním rozpracování vstupních informací, 

které se staly základním stavebním prvkem pro časovou analýzu tollingového projektu. 

Tato počáteční fáze detailního rozpracování projektu je sice časově velmi náročná, 

ale je výhodné se ji věnovat, protože se toto úsilí vrátí množstvím a rychlostí výsledků, 

které poskytne následné softwarové zpracování. 
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V podnicích často bývají projekty zpracovány „intuitivně“, což není v dnešní době výhodné, 

protože pokud firma nezvládne dobře řízení projektů, tak na trhu vůbec neuspěje. Na druhou 

stranu, pokud má firma dobře zavedeno projektové řízení a využívá ho v praxi, může tuto 

skutečnost považovat za svou konkurenční výhodu. [2] 

 

Na závěr lze říci, že metody síťové analýzy pro zpracování tollingového projektu „opláštění 

nové budovy FEI, VŠB-TU Ostrava“ přispěly k jeho časové optimalizaci. 
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Příloha 1 Upravený harmonogram 

 

[vlastní zpracování dle podkladů firmy JAROŠ CZ, s. r. o.]  



 

 

Příloha 2 Seznam činností 

 
Název činnosti Označení 

Trvání Trvání 
Předcházející činnosti 

 v týdnech ve dnech 

Tolling 

prověření financov. subjektu z pohledu legislativy T01 2 10 provedeno v rámci předchozích projektů 

prověření subjektu z pohledu výrobní základny T02 2 10 provedeno v rámci předchozích projektů 

posouzení proj. FEI-věcné, finanční, obchodní, časové T03 1 5 S02 

dohoda o komunikaci s financovaným subjektem T04 2 10 provedeno v rámci předchozích projektů 

detailní audit společnosti T05 4 20 provedeno v rámci předchozích projektů 

právní rámec - uzavření smluv T06 2 10 T03 

zpracování fin.plánu tollingového financování T07 1 5 T03 

zahájení tollingového financování T08 1 5 T06, T07 

Hrubá stavba 

hrubá stavba objekt A část 1 H11 16 80 začátek 

hrubá stavba objekt A část 2 H12 1 5 H11 

hrubá stavba objekt A část 3 H13 1 5 H12 

hrubá stavba objekt A část 4 H14 8 40 H13 

hrubá stavba objekt A část 5 H15 1 5 H14 

hrubá stavba objekt A část 6 H16 1 5 H15 

hrubá stavba objekt A část 7 H17 2 10 H16 

hrubá stavba objekt B část 1 H21 11 55 začátek 

hrubá stavba objekt B část 2 H22 2 10 H21 

hrubá stavba objekt B část 3 H23 1 5 H22 

hrubá stavba objekt B část 4 H24 1 5 H23 

hrubá stavba objekt B část 5 H25 5 25 H24 

hrubá stavba objekt C část 1 H31 16 80 začátek 

hrubá stavba objekt C část 2 H32 5 25 H31 

Prosklené konstrukce 

výběrové řízení, udělení zakázky, podpis SoD  S01 2 10 začátek 

projektová dokumentace k odsouhlasení 1.část S02 5 25 S01 

projektová dokumentace k odsouhlasení 2.část S03 3 15 S02 

výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 1 S04 3 15 S02 

výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 2 S05 1 5 S03, S04 

výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 3 S06 2 10 S03, S05 

výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 4 S07 1 5 S03, S06 

výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 5 S08 2 10 S03, S07 

výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 6 S09 1 5 S03, S08 



 

 

Prosklené konstrukce 

výroba část B1 S10 1 5 S04 

výroba část B2 pohled 302 S11 2 10 S05 

výroba část B3, část B2 pohled 301 S12 1 5 T08,S06 

výroba část C1, C2, C3, A2, A3 S13 2 10 S07 

výroba část A4 S14 1 5 S08 

výroba část A1 S15 1 5 S09 

výroba část A5 S16 7 35 S15 

montáž části B1 - pohled 055, 051, 054, část 1 S17 3 15 H21, S10 

montáž části B1 - pohled 055, 051, 054, část 2 S18 4 20 S17, S23 

montáž části B3 - pohled 053, 052, 056, 351, část 1 S19 1 5 H02, S12 

montáž části B3 - pohled 053, 052, 056, 351, část 2 S20 5 25 S19, S23 

montáž části B2 pohled 302, část 1 S21 1 5 H22, S11 

montáž části B2 pohled 302, část 2 S22 6 30 S21, S23 

LEŠENÍ stavba S23 1 5 S11, H22 

LEŠENÍ provoz S24 4 20 S23 

LEŠENÍ rozebrání S25 1 5 S24 

montáž části B2 pohled 301, část 1 S26 1 5 H23, S12 

montáž části B2 pohled 301, část 2 S27 5 25 S26, S23 

LEŠENÍ stavba S28 1 5 S12, H23, H03 

LEŠENÍ provoz S29 4 20 S28 

LEŠENÍ rozebrání S30 1 5 S29 

montáž části C1, C2, C3, vstup - 401 - 406, 451, 452, 151+152 S31 6 30 H31, S13, S28 

montáž části A2, A3 + dvorana pohled 201 + 101, (107, 108) S32 7 35 H11, S13, S28 

montáž části A4 - 1. - 4. NP - 106, 102, 105 S33 8 40 H12, S14, S28 

montáž části A1 - 1. - 4. NP - 104, 102, 103 S34 7 35 H13, S15, S28 

montáž části A - 5.NP - 251, 252 S35 7 35 H15, S16 

dokončovací práce - Al exteriér (parapety, plechování apod.) část B  S36 11 55 S17, S19, S21, S26 

dokončovací práce - Al exteriér (parapety, plechování apod.) část C, A  S37 13 65 S31, S32, S33, S34 

interiérové Al výplně S38 6 30 S37 

prosklená fasáda schodiště + obklad z tahokovu - 501, 502 S39 9 45 S35 

Objekt B - cembonit 

geodetické zaměření část1 B01 1 5 S02 

geodetické zaměření část2 B02 1 5 S03, B01 

vyhodnocení + úprava VD B03 2 10 S03, B01 

objednání a dodávka desek 1.část B04 6 30 S02 

objednání a dodávka desek 2.část B05 5 25 S03, B04 



 

 

Objekt B - cembonit 

výroba desek část 1 B06 3 15 B04 

výroba desek část 2 B07 5 25 B04, B06 

výroba desek část 3 B08 4 20 B05, B07 

montáž konstrukce + izolace část 1 B09 1 5 B11 

montáž konstrukce + izolace část 2 B10 3 15 B09 

LEŠENÍ stavba B11 1 5 B03, H21 

LEŠENÍ provoz B12 5 25 B11 

LEŠENÍ rozebrání B13 1 5 B12 

montáž žaluzií B14 1 5 B09 

montáž desek část 1 B15 2 10 B14 

montáž desek část 2 B16 1 5 B15 

montáž ostění, kompletace B17 2 10 B15 

montáž konstrukce + izolace část 1 B18 1 5 B20 

montáž konstrukce + izolace část 2 B19 3 15 B18 

LEŠENÍ stavba B20 1 5 B03, H24 

LEŠENÍ provoz B21 5 25 B20 

LEŠENÍ rozebrání B22 1 5 B21 

montáž žaluzií B23 1 5 B18 

montáž desek část 1 B24 3 15 B23 

montáž desek část 2 B25 1 5 B24 

montáž ostění, kompletace B26 2 10 B24 

montáž konstrukce + izolace část 1 B27 1 5 B29 

montáž konstrukce + izolace část 2 B28 3 15 B27 

LEŠENÍ stavba B29 1 5 B03, H25 

LEŠENÍ provoz B30 6 30 B29 

LEŠENÍ rozebrání B31 1 5 B30 

montáž žaluzií B32 1 5 B27 

montáž desek část 1 B33 4 20 B32 

montáž desek část 2 B34 1 5 B33 

montáž ostění, kompletace B35 2 10 B33 

Objekt A – sklo + cembonit 

geodetické zaměření část 1 A01 3 15 S03 

geodetické zaměření část 2 A02 1 5 A01 

vyhodnocení + úprava VD A03 2 10 S03, A01 

objednání a dodávka skla část 1 A04 11 55 A03 

objednání a dodávka skla část 2 A05 3 15 A04 



 

 

Objekt A – sklo + cembonit 

montáž konstrukce + izolace část 1 A06 4 20 A08 

montáž konstrukce + izolace část 2 A07 3 15 A06 

LEŠENÍ stavba A08 1 5 A03, H32 

LEŠENÍ provoz A09 6 30 A08 

LEŠENÍ rozebrání A10 1 5 A09 

montáž žaluzií A11 1 5 A06 

montáž skla A12 3 15 A11 

montáž ostění, kompletace A13 3 15 A12 

montáž konstrukce + izolace část 1 A14 2 10 A03 

montáž konstrukce + izolace část 2 A15 3 15 A14, A16 

LEŠENÍ stavba A16 1 5 A03, H14 

LEŠENÍ provoz A17 4 20 A16 

LEŠENÍ rozebrání A18 1 5 A17 

montáž žaluzií A19 1 5 A14 

montáž skla část 1 A20 3 15 A19 

montáž skla část 2 A21 2 10 A20 

montáž ostění, kompletace A22 7 35 A20 

montáž konstrukce + izolace část 1 A23 2 10 A03 

montáž konstrukce + izolace část 2 A24 2 10 A23, A25 

LEŠENÍ stavba A25 1 5 A03, H16 

LEŠENÍ provoz A26 5 25 A25 

LEŠENÍ rozebrání A27 1 5 A26 

montáž žaluzií A28 1 5 A23 

montáž skla A29 4 20 A28 

montáž ostění, kompletace A30 3 15 A29 

montáž konstrukce + izolace část 1 A31 2 10 A03 

montáž konstrukce + izolace část 2 A32 2 10 A31, A33 

LEŠENÍ stavba A33 1 5 A03, H17 

LEŠENÍ provoz A34 5 25 A33 

LEŠENÍ rozebrání A35 1 5 A34 

montáž žaluzií A36 1 5 A31 

montáž skla A37 4 20 A36 

montáž ostění, kompletace A38 2 10 A37 

[vlastní zpracování v MS Excel]



 

 

Příloha 3 Definiční tabulka pro CPM analýzu 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
[vlastní zpracování v programu WinQSB]  



 

 

Příloha 4 Tabulka s výsledky CPM analýzy 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
[vlastní zpracování v programu WinQSB]  



 

 

Příloha 5 Definiční tabulka pro PERT analýzu 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
[vlastní zpracování v programu WinQSB]  



 

 

Příloha 6 Tabulka s výsledky PERT analýzy 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
[vlastní zpracování v programu WinQSB] 
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