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Anotace 

Předložená disertační práce s názvem Inovace v systému řízení rizik projektů strojírenského 

podniku s podtitulem s návrhem databázového systému s možností využití diskriminační 

analýzy pro strojírenský podnik s integrovaným řízením rizik pro jejich efektivní řízení 

v podmínkách nejistoty si klade za cíl navázat na existující metodiky řízení rizik projektů, 

kterými se zabývá řada významných publikací, využít informace a znalosti z řízení rizik 

projektů ve významném domácím průmyslovém podniku, rozpracovat oblast kvantitativní 

analýzy rizik takovým způsobem, aby dokázala věrohodně zobrazovat velikost a dopady rizik 

na projekt a navrhnout databázový systém, který by uchovával data o průběhu řízení rizik 

projektů pro vytvoření báze znalostí. Proces kvantitativní analýzy řešený v disertační práci 

využívá metody, mezi které patří zejména statistické a simulační metody, tvorby scénářů, 

rozhodovacích stromů a citlivostní analýzy. Tyto metody jsou následně aplikovány u 

vybraných projektů a typů rizik průmyslového podniku ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a 

ŠKODA VAGONKA a. s. Poslední kapitola je věnována vícerozměrné průzkumové technice na 

praktické ukázce využití diskriminační analýzy, která čerpá informace z navržené databáze 

řízení rizik projektů.    

 

Klíčová slova: projektové řízení, řízení rizik, analýza rizik, kvantitativní analýza, nástroje 

kvantitativní analýzy, databázový systém, MS Access, diskriminační analýza 
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Annotation 

This thesis Innovation in System of Project Risk Management Engineering Company with 

subtitle Design Database System with the Use of Discriminant Analysis for Engineering 

Company with Integrated Risk Management for their Effective Management under 

Uncertainty aims to build on existing risk management methodologies for projects that 

addresses a number of important publications, to use information and knowledge of project 

risk management in a significant domestic industrial company, to develop the area of 

quantitative risk analysis in a way that could plausibly show the magnitude and impact of 

risks on the project and design a database system to retain data on the progress of project 

risk management to create a knowledge base. The process of quantitative analysis solved in 

the thesis uses methods including, in particular statistical and simulation methods, creating 

scenarios, decision trees and sensitivity analysis. These methods are then applied on 

selected projects and types of risk in industrial companies ŠKODA TRANSPORTATION a. s. 

and ŠKODA VAGONKA a. s. Last chapter is devoted to multidimensional survey technique to 

a practical demonstration of the use of discriminant analysis, which draws on information 

from the proposed project  risk management database. 

 

Keywords: Project Management, Risk Management, Risk Analysis, Quantitative Analysis, 

Tools of Quantitative Analysis, Database System, MS Access, Discriminant Analysis 
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Úvod 

Současné podmínky podnikání jsou charakterizované rychlými globálními změnami 

v podnikatelském prostředí. Propojování světa globalizací, krizový vývoj zemí eurozóny, 

neustálé změny legislativních předpisů a norem, fúze a akvizice, rychlý vývoj nových 

informačních technologií, růst významnosti hlasu zákazníka a intenzita inovačních procesů 

vedou ve svém důsledku k obtížnějšímu řízení a predikcím. Podniky jsou tak vystaveny krizím 

s těžko předvídatelným vývojem, měnícím se podmínkám na finančních trzích, výkyvům 

v hospodářském růstu a poptávce. Silná konkurence a tlak na ceny výrobků nutí podniky 

zvyšovat efektivnost, inovovat výrobky, výrobní postupy i zařízení a provádět přesuny 

výrobních kapacit. To se odráží ve způsobu řízení podniků i jejich projektů.  

 

Důsledkem těchto změn je zvyšující se tlak na snížení nákladů, který se projevuje 

outsourcingem činností, které nejsou pro podnik klíčové a dají se nakoupit levněji. 

Dodavatelé přebírají nejen výrobu dílů nebo komponent pro finálního výrobce, ale i jejich 

vývoj. Globalizace a nízké náklady na pracovníky zejména v Asii spolu s růstem IT technologií 

vede k outsourcingu obchodních procesů nebo tzv. offshoringu, tj. činnosti se přenášejí do 

zemí s nákladovou úsporou, např. Číny a Indie. 

 

Od začátku 70. let minulého století se pojmy rizika a nejistoty objevují se stále vyšší 

intenzitou. Příčinu lze hledat ve stále se zvyšujícím počtu investičních a výzkumných 

projektů. Tyto a mnoho dalších změn zavdaly podnět k aplikování koncepce projektového 

řízení a následně k zabývání se problematikou řízení rizik u projektů, neboť riziko je spojeno 

s každým procesem a s každým rozhodnutím po celý život projektu, a tudíž je nutné ovládat 

je v každé etapě projektu tak, aby se stalo nedílnou součástí procesů managementu projektu 

i procesů vztahujících se k produktu a jeho životnímu cyklu. 

 

Z tohoto důvodu nabývá manažerská práce s rizikem a nejistotou na významu a její způsob 

řízení představuje jednu z primárních konkurenčních výhod, které mohou rozhodovat o další 

existenci projektu rozhodujícím způsobem, protože nedostatky v přípravné fázi mohou 

způsobit negativní dopad na úspěšnost realizace projektu.  
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Pro realizaci projektu je proto důležitá znalost vnějšího prostředí podniku i jeho interní 

činnosti. Jak vnější, tak vnitřní prostředí podniku jsou poznamenány nejistotou budoucího 

vývoje. Chápání rizika a nejistoty prošlo svým vývojem a dnes je podle [1] chápáno jako 

nejistá událost nebo podmínka, která, pokud nastane, má pozitivní (příležitost) nebo 

negativní (hrozba) dopad na cíle projektu. 

  

Význam hodnocení a řízení podnikatelského rizika si v současné době uvědomuje i česká 

podnikatelská praxe. K dispozici se nabízí řada publikací především zahraničních 

(cizojazyčných i překladových), ale i původních českých, pro seznámení se základními pojmy, 

s možnými přístupy k posuzování a řízení rizikovosti určitých ekonomických aktivit.  

 

Disertační práce kromě literárních zdrojů pracuje s informacemi a znalostmi z řízení rizik 

projektů ve významném domácím průmyslovém holdingu ŠKODA TRANSPORTATION GROUP, 

konkrétně ve ŠKODĚ TRANSPORTATION a. s. a ve ŠKODĚ VAGONKA a. s., kde autor disertační 

práce působil na stáži. Při bližší spolupráci pak došlo k vykrystalizování potřeb podniku 

navázat na rozpracované téma řízení rizik projektů v podobě návrhu databáze pro ukládání 

dat a informací týkající se řízení rizik z předešlých a současných projektů a následnou práci 

s nimi.  

 

V odborných publikacích zabývajícími se řízením rizik projektů je velmi dobře rozpracována 

problematika zabývající se přístupem k řízení rizik, co však v těchto publikacích chybí nebo je 

málo diskutované, je téma potřeby vytvoření databázového systému pro řízení rizik projektů. 

Hlavní přínos této práce proto spatřuji ve vytvoření takové databáze, která by odrážela 

potřeby strojírenského podniku pro řízení rizik projektů a dokázala by rozšířit tuto 

problematiku o podněty a náměty i pro pedagogickou oblast.   

 

Pro účely této práce a ochranu citlivých dat podniku byla data projektu upravena tak, aby 

nebyla uvolněna citlivá data, ale zároveň byl zachován charakter projektu. Pro kvantifikaci 

vybraných rizik byly upraveny časové údaje a hodnoty jednotlivých rizik a byl snížen 

počet rizik a zjednodušen jejich popis. 
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1 Vymezení předmětu disertační práce 
 

Část problematiky disertační práce je zaměřena na oblast kvantifikace projektových rizik ve 

strojírenském podniku s integrovaným řízením rizik v podmínkách nejistoty. Oblast analýzy 

rizik je dnes velmi dobře popsána v řadě světových publikací, co ovšem tyto publikace někdy 

postrádají, je aplikovatelný přínos pro praxi. Jedním z uvedených přínosů v disertační práci k 

řízení projektových rizik ve strojírenském podniku představuje vytvoření databázového 

systému pro řízení rizik projektů. Do tohoto databázového systému jsou poté 

implementovány prvky pro využití diskriminační analýzy jako nástroje vícerozměrných 

průzkumných technik. Cílem implementace těchto prvků pro využití diskriminační analýzy je 

demonstrovat její využití na možnosti prvního posouzení prvního schválení nebo odmítnutí 

realizace projektu na základě vstupních parametrů projektu. Předmět a cíl disertační práce 

je rozpracován v následujících bodech:  

 

1. Analýza současného stavu přístupů ke stanovení a řízení rizik v rámci manažerského 

rozhodování u strojírenského podniku. 

Výsledkem provedené analýzy bude identifikace současných přístupů a pohledů 

k vyhodnocování stanovení rizik v rámci manažerského rozhodování u řízení rizik projektů. 

 

2. Návrh dílčích metodik uplatnění různých postupů a technik pro kvantifikaci vybraných 

rizik projektů. 

Výsledkem budou dílčí návrhy metodik, které budou uplatnitelné při různých postupech 

kvantifikace vybraných projektových rizik a bude je možné využít jako bázi znalostí pro řízení 

obdobných rizik u dalších projektů.  

 

3. Návrh databázového systému pro práci a uchování dat o rizicích z praxe 

s implementovanými prvky pro využití diskriminační analýzy. 

Pro splnění tohoto cíle budou zpracovány informace týkající se řízení rizik z předešlých a 

současných projektů. Získané informace budou využity k sestavení návrhu databázového 

systému pro uchování dat o rizicích z praxe a následnou práci s nimi. 
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4. Přínosy disertační práce k rozvoji oboru řízení rizik projektů a přínosy do pedagogické 

oblasti  

Výsledkem budou definované přínosy, které přispějí k rozvoji oboru řízení rizik projektů a 

oblasti projektového řízení a přispějí také k přínosům do pedagogické oblasti.  

 

5. Ověření funkčnosti a aplikovatelnosti modelu a dílčích metodik v podmínkách reálné 

praxe. 

V praxi by měla být ověřena aplikovatelnost navržené databáze a technik určených pro 

kvantifikaci rizik, a v rámci zpětné vazby by mělo být využito informací z ověřování 

k odstranění nedostatků a optimalizování výsledného návrhu databázového systému a 

technik určených pro kvantifikaci rizik pro jejich obecné využití.  Praktické ověření funkčnosti 

a aplikovatelnosti návrhu databázového systému a technik určených pro kvantifikaci rizik 

bude probíhat v podmínkách strojírenského podniku ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a ŠKODA 

VAGONKA a. s.  

 

Disertační práce kromě literárních zdrojů domácích a zahraničních pracuje s informacemi a 

znalostmi z řízení rizik projektů ve významném domácím průmyslovém holdingu ŠKODA 

TRANSPORTATION GROUP s 9 výrobními podniky s ročními tržbami přesahujícími 13 mld. Kč, 

konkrétně s podniky ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a ŠKODA VAGONKA a. s. Organizační 

schéma holdingu je na obrázku 1-1 a v příloze 1 jsou představeny vybrané produkty 

společnosti.  
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Obrázek 1-1 Organizační schéma skupiny ŠKODA TRANSPORTATION 
 
Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je přední evropský výrobce vozidel pro městskou a 

železniční dopravu, je dynamickou a rychle rostoucí společností s rozsáhlou tradicí výroby 

přesahující více než 150 let. Obor dopravního strojírenství stále prochází v této společnosti 

dynamickým vývojem. Tato oblast  má celosvětově obrovský potenciál.  Z dílen v hlavním 

plzeňském areálu putují k tuzemským i zahraničním zákazníkům moderní elektrické 

lokomotivy, soupravy metra, nízkopodlažní tramvaje a další důležité komponenty kolejových 

vozidel. 

 
 
V současnosti existuje ve skupině ŠKODA TRANSPORTATION evidence projektů, registr rizik 

projektů, metodika projektového řízení s integrovanou složkou řízení rizik, kde každý projekt 

má samostatně zpracovanou problematiku řízení rizik dle zkušeností s realizací předešlých 

projektů. Na základě těchto podkladů a zdrojů informací si autor disertační práce klade za cíl 

navrhnout databázový systém pro uchování dat o rizicích z praxe. Pro splnění tohoto cíle 

budou zpracovány informace týkající se kvantitativní analýzy rizik z předešlých a současných 

projektů.  

 

 

 

ŠKODA TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION GROUP 

ŠKODA 
TRANSPORTATION a.s. 

ŠKODA 
TRANSPORTATION a.s. 

GANZ - SKODA Electric 
Zrt.  

Maďarsko 

GANZ - SKODA Electric 
Zrt.  

Maďarsko 

MOVO spol. s r.o. MOVO spol. s r.o. 

ŠKODA VAGONKA a.s. ŠKODA VAGONKA a.s. 

ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s. 

VÚKV a.s. VÚKV a.s. 

Pars nova a.s. Pars nova a.s. 

SIBELEKTROPRIVOD 
Rusko 

SIBELEKTROPRIVOD 
Rusko 

POLL, s.r.o. POLL, s.r.o. 
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Podle [2] neexistuje jedna obecně uznávaná definice pojmu rizika, ale je definována různě 

jako: 

- pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, 

- variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, 

- odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 

- pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného 

(hrozba/příležitost), 

- situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti, 

- nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko), 

- nebezpečí chybného rozhodnutí, 

- možnost vzniku ztráty nebo zisku (spekulativní riziko), 

- neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (investiční riziko), 

- střední hodnota ztrátové funkce, 

- možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 
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2 Analýza současného stavu přístupů ke stanovení rizik v rámci 
manažerského rozhodování strojírenského podniku. 

 

V této kapitole je provedena analýza současných přístupů a pohledů k vyhodnocování 

stanovení rizik v rámci manažerského rozhodování u řízení rizik projektů. Na základě těchto 

přístupů jsem se rozhodl vytvořit navrženou databázi v prostředí MS Access. Především jsem 

však vyšel z metodiky navržené autory publikace [1] Korecký, M., Trkovský, V. 

2.1 Základní metodiky a přístupy k managementu rizik 
Metodiky řízení projektů jsou dnes dobře zvládnuté a pojednává o nich řada světových i 

domácích publikací. Oproti tomu problematika řízení projektových rizik je velmi mladá. 

Intenzivnější a systematičtější pozornosti se jí dostalo teprve před cca 20 lety. 

 

2.2 Metodika PMI 
Jednou z prvních publikací věnovanou problematice managementu rizik byla kniha [3] od 

PMI (Project Management Institute) vydána v roce 1992. Mezi prvními národními normami 

obsahující kapitolu zabývající se komplexně řízením rizik projektů u projektového řízení, byla 

americká národní norma ANSI/PMI 99-001-2000 dnes rozšířená a aktualizována jako 

ANSI/PMI 99-001-2008 (PMBOK Guide) často brána jako světový standard managementu 

rizik projektů.  Pátá edice je plánována na konec roku 2012. Proces metodiky řízení rizik u 

PMI je znázorněn na obrázku 2-1.  

Plánovat management rizik

Identifikovat rizika

Provést kvalitativní analýzu

Provést kvantitativní analýzu

Plánovat reakce na riziko

Monitorovat a řídit rizika

PMI

 

Obrázek 2-1 Proces metodiky řízení rizik u PMI 
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Institut PMI založený v roce 1969 a provádějící certifikaci podle knihy PMBOK Guide, patří 

mezi nejvýznamnější organizace projektového řízení na světě. Nejrozšířenější je tato 

metodika v USA a její certifikáty, zejména PMP, jsou známy po celém světě. PMI nabízí 

komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní zkušeností. V současnosti jsou 

k dispozici čtyři certifikace: 

- PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM 

- Project Management Professional (PMP)® 

- Certified Associate in Project Management (CAPM)® 

- PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM 

 

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-SP musí prokázat své znalosti, dovednosti a zkušenosti v 

oboru oblasti plánování projektů. PMI-SP poskytuje odborné znalosti zejména pro tvorbu a 

udržování časových harmonogramů projektu. Mezi odborné znalosti potřebné pro řízení 

projektů zobrazených na obrázku  2-2 patří podle [4] následující: 

 

 

Obrázek 2-2 Rozdělení znalostí potřebných pro projektové řízení podle PMI 
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pro 
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řízení 
rizik 

projektu 



 

 

 
 

15 

2.2.1 Metodika a přístup IPMA 
V Evropě patří mezi nejvýznamnější Mezinárodní organizace pro projektový management 

IPMA. IPMA je federace složená z více než 50 národních a mezinárodně orientovaných 

sdružení pro řízení projektů s počtem více než 120 000 členů. IPMA se zaměřuje na rozvoj a 

propagaci profese projektového řízení. Ta poskytuje standardy a stanoví hlavní směry pro 

práci profesionálů projektového řízení prostřednictvím Baseline kompetencí IPMA (ICB ®). 

Certifikační program je dodáván národními členskými asociacemi nebo pomocí certifikačních 

orgánů z různých členských zemí. Podle [5] rozeznává Certifikační systém IPMA 4 certifikační 

stupně: 

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director)  

- je schopen komplexně řídit portfolio nebo program s vazbou na strategii a byznys 

organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, řídit manažery projektů, s 

podporou expertů projektového řízení. 

„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified Senior Project 

Manager)  

- je schopen řídit pracovníky z několika organizací nebo organizačních jednotek, 

komplexně řídit projekt, s podporou zaměstnanců projektového řízení. 

„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager)  

- je schopen řídit několik pracovníků na různých funkcích v rámci jedné organizace a s 

omezenou komplexitou řídit projekt nebo subprojekt, včetně zákazníků a dodavatelů. 

„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management 

Associate)  

- je schopen pracovat v týmu s cílem splnit úkol. 

 

V České republice je IPMA známa především díky společnosti pro projektové řízení (SPŘ). SPŘ 

je nezisková organizace sdružující firmy a jednotlivce zabývající se řízením projektů na území 

České republiky. Dne 2. 5. 2011 bylo úspěšně dokončeno první kolo certifikace stupně A 

společností pro projektové řízení (SPŘ) a poprvé byl udělen certifikát Certifikovaný ředitel 

projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director).  

 

Pro zajištění úspěšnosti projektu je vhodné použít co možná nejdříve metodu analýzy 

kritických faktorů úspěchu projektu CSFA (Critical Succes Factors Analysis). Hlavním cílem 
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metody CSFA je nalézt kritické faktory úspěchu pro konkrétní projekt a poté určit 1 až 3 

(maximálně však 5) klíčových kritických faktorů, které představují rozhodující roli.  

 

Správná definice cíle projektu (případně dílčích cílů) je jedním z klíčových faktorů úspěchu 

projektu. Čím volněji je definován cíl projektu, tím větší nejistotou je projekt provázen. 

Dobře definovat cíle projektu je obtížná záležitost, kde nejde jen o technický popis, co má 

projekt splňovat, ale i o finanční stránku projektu, jak nastavit podmínky s druhou stranou. 

Jedním z nástrojů pro dobré definování cílů projektu je technika SMART, kde jednotlivá 

písmena představují: 

- S (Specific) → specifický, konkrétní, 

- M (Measurable) → měřitelný, 

- A (Agreed) → akceptovatelný, 

- R (Realistic) → realistický, 

- T (Timed) → termínovaný.  

 

Proces metodiky managementu rizik podle IPMA je uveden na obrázku 2-3.  

1. Identifikujte a proveďte odhad 
rizika a příležitosti

2. Vytvořte plán a reakce na rizika, 
nechte odsouhlasit a komunikujte

3. Aktualizujte projektové plány
4. Proveďte vyhodnocení 

pravděpodobnosti dovršení cílů - 
opakovaně

5. Trvale identifikujte, vyhodnocujte, 
plánujte reakce, modifikujte plán

6. Řiďte a kontrolujte reakce

7. Dokumentujte

IPMA

 

Obrázek 2-3 Proces metodiky IPMA podle [5] 
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2.2.2 Proces PRAM 
Dalším významným procesem pro řízení rizik podle PRAM (Project Risk Analysis and 

Management), který prošel úpravou díky práci M. Chapmana [6]. Ten v roce 2003 představil 

generický proces managementu rizik nazvaný SHAMPU (Shape, Harness, And Manage 

Project Uncertainty), který je zobrazen na obrázku 2-4 a v roce 2004 se díky němu dočkal 

proces  PRAM své poslední verze. Přehled šesti kroků metodiky PRAM je zobrazen v tabulce 

2-1, kde je označeno i vnitřní členění třetí fáze procesu podle [7].  

 

Fáze a etapy metodiky PRAM Cíl 

1. Iniciace 
1.1 Definování projektu 
1.2 Zaměření procesu managementu rizik 

Vyjasnění základních informací o projektu a 
východisek pro další fázi, přizpůsobení 
projektu specifikám rizik.  

2. Identifikace rizik Nalezení všech rizik projektu pro celou délku 
jeho životního cyklu. 

3. Hodnocení 
3.1 Struktury rizik 
3.2 Vlastnictví rizik 
3.3 Odhad variability rizik a nejistoty 
3.4 Vyhodnocení rizik 

Vyhodnocení struktury rizik, přidělení 
vlastnictví, provedení odhadu variability rizik 
a nejistoty. 

4. Plánování reakce 
4.1 Plánování reakce na události 
4.2 Plánování reakce na projektová rizika 

Plánování adekvátní reakce na rizika, podle 
schválené strategie pro jednotlivá rizika. 

5. Implementace opatření   Provedení naplánovaných reakcí 

6. Řízení procesu řízení rizik Implementace plánů reakcí na rizika a řízení 
procesu managementu rizik 

Tabulka 2-1 Fáze a etapy metodiky PRAM podle [7] 
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Zaměřit projekt

Identifikace problémů

Strukturování problémů

Vyjasnění vlastnictví

Odhad variability

Definovat projektu

Proces SHAMPU

Vyhodnocení důsledků

Využití plánů

Řízení provedení

Získat existující informace o projektu na strategické úrovni zachycující vliv části na celek ve 
struktuře, která je vhodná pro řízení rizik.

Obsáhnou a zajistit strategický plán pro proces řízení rizik, naplánovat základní postup řízení 
rizik.

Identifikovat zdroje nejistot na strategické úrovni, u příležitostí a hrozeb identifikovat, co by 
bylo možné s nimi provést pokud jde o proaktivní a reaktivní odezvy, identifikovat sekundární 

zdroje nejistoty doprovázející odezvy.

Schválit strategické plány zformované předchozími fázemi, připravit detailní akční plány, tj. 
základní plány a plány pro řešení nouzových situací (reaktivní odezvy se spouštěcími impulsy) 

připravené pro provedení.

Posoudit existující statistickou závislost a s jejím použitím interpretovat výsledky v kontextu s 
předchozími fázemi, rozhodnout o provedení akcí k řízení rizik a zpřesnit předchozí analýzy, 

klíčová je iterativní povaha procesu.

Přidělit jak finanční, tak manažerskou zodpovědnost za jednotlivé problémy (pokud je to 
vhodné, tak odděleně)

Dimenzovat nejistoty, které lze efektivně kvantifikovat v prvním kole, v dalších kolech zpřesnit 
předchozí odhady nejistoty tam, kde je to účelné.

Dokončit strukturování předchozích fází, testovat zjednodušené předpoklady zajistit složitější 
nebo alternativní struktury tam, kde je to vhodné.

Řídit plánované práce a plány průběžně upřesňovat, monitorovat výsledky, zabývat se krizemi 
(nepředvídané významné problémy) a být připraveni patřičně se vypořádat s katastrofami 

(krizemi, které nejsou řízeny).

 

Obrázek 2-4 Přehled devíti fází procesu SHAMPU podle [6] 
 
 

2.2.3 Metodika ATOM 
Další významnou metodikou je podle [8] metodika ATOM (Active Threat and Oportunity 

Management). Tato metodika je navržena pro jednoduchý proces řízení rizik projektů, kde je 

možné měnit rozsah oblasti využití od jednodušších po složitější projekty. Výhody plynoucí 

z implementace a užívání metodiky ATOM podle [8] jsou uvedeny v tabulce 2-2.   

 

Velké přínosy metodiky ATOM Měkké přínosy metodiky ATOM 
Obecné přínosy managementu rizik 

Zvyšuje informovanost, zpřesňuje plánování 
a rozpočty. 

Zlepšuje podnikové zkušenosti a komunikaci. 

Zvyšuje pravděpodobnost projektu držet se 
plánu a rozpočtu. 

Vede k vzájemnému pochopení a lepšímu 
týmovému duchu. 

Vede k nejvhodnějšímu stanovení typu 
kontraktu. 

Pomáhá rozlišovat mezi štěstím a dobrým 
managementem a mezi smůlou a špatným 
řízením. 

Umožňuje smysluplnější hodnocení Pomáhá rozvíjet schopnost zaměstnanců k 
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mimořádných událostí. posouzení rizik. 

Odrazuje od přijetí finančně neseriózních 
projektů. 

Zaměřuje pozornost u řízení projektů na 
skutečné a významné problémy. 

Přispívá k nahromadění statistické informace 
umožňující následně lepší řízení budoucích 
projektů. 

Umožňuje zdravě riskovat pro využití 
příležitostí.  

Umožňuje objektivnější srovnání alternativ. Ukazuje odpovědný přístup k zákazníkům. 

Identifikuje a přiděluje odpovědnost za rizika 
vlastníkovi rizika. 

Poskytuje svěží pohled na personální otázky 
v projektu 

Organizační přínosy řízení rizik 

Soulad s firemními požadavky v oblasti 
správy. 

Lepší pověst v důsledku menšího počtu 
poruch u hlavního projektu. 

Větší potenciál pro budoucí podnikání se 
stávajícími zákazníky. 

Lepší vztahy se zákazníky díky zvýšeným 
výkonům na současných projektech. 

Snížení vstupních nákladů Méně stresující pracovní prostředí. 

Tabulka 2-2 Přínosy managementu rizik podle metodiky ATOM [8]  
 

U metodiky ATOM je možné volit podle velikosti a složitosti projektu i využití kvantitativní 

analýzy rizik. Jako malé projekty jsou označeny podle autorů metodiky ATOM projekty 

s hodnotou do 1 mil. Kč a jako velké projekty jsou označeny projekty s hodnotou nad 100 

mil. Kč. Na obrázku 2-5 je znázorněn diagram základních kroků k prvnímu posouzení rizik 

projektu. 

První posouzení rizik
Iniciace

Identifikace

Posouzení

Plánování odezvy

Kvantitativní 
analýza rizik

Reporty

Přezkoumání

Implementace

Přezkoumání po 
projektu

ATOM

 

Obrázek 2-5 Kroky v procesu managementu rizik projektů podle metodiky ATOM podle [8] 
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Oblast prvního posouzení rizik může také zahrnovat kvantitativní analýzu rizik ke stanovení 

vlivu rizik na celkovém výstupu projektu, i když to není vždy nutné. Obrázek 2-6 ukazuje, jak 

jednotlivé kroky metodiky ATOM do sebe zapadají. Vezmeme-li základní proces, jak je 

znázorněn na obrázku 2-5, hlavní rozdíly pro tři typy velikostí projektu jsou následující: 

 

- U malých projektů využívající metodiku ATOM stačí snížená pozornost pro proces 

řízení rizik, který je integrován do každodenního managementu projektu bez použití 

specializovaných nástrojů pro řízení rizik. 

 

- Střední projekty vyžadují použití standardní metodiky ATOM s managementem rizik, 

jako součást projektového řízení. Management rizik projektů je veden tzv. 

šampiónem rizika, který dohlíží na používání specifických rizikových nástrojů, včetně 

procesu reportů a přezkoumání, rozhovorů a konzultací. 

 
- Velké projekty vyžadují složitější strukturovanou metodiku ATOM, která zahrnuje 

proces kvantitativní analýzy rizik a přísnější hodnocení pomocí celého cyklu metodiky 

ATOM. 

 

Podle [8], [9], [10] mohou mít organizace definovány typické zdroje rizika na svých 

projektech, a to buď jako seznam rizikových kategorií nebo jako hierarchické členění rizikové 

struktury (RBS – Risk Breakdown Structure). Pokud tento obecný seznam kategorií nebo RBS 

u organizací existuje, měly by být v průběhu iniciace klíčové zúčastněné strany zasvěceny a 

měly by potvrdit, že projekt zahrnuje všechny možné zdroje rizika. Následně by pak 

organizace měly provádět změny v případě potřeby. Podle [8] je možné projektová rizika 

rozčlenit podle následující hierarchické struktury (RBS), která je uvedena v tabulce 2-3. 

 

Metodika ATOM je pro užití u typického projektu střední velikosti čistě kvalitativní, tzn., že 

zde není použito statistických postupů, jak předpovědět celkový účinek rizika na výstupu 

projektu. Kvantitativní metody analýzy rizik tvoří podle metodiky ATOM významnou součást 

řízení rizik projektů, která by měla být povinná pro velké projekty. 
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Jednou z výhod managementu rizik obecně je, že umožňuje zvážení možných scénářů bez 

nutnosti stroje času. Metodika ATOM je velmi dobře využitelná i pro střední a malé projekty. 

U těchto projektů probíhá management rizik čistě kvalitativním způsobem, bez použití 

statistické analýzy. Tento přístup je naprosto dostačující pro takové projekty, ale existují i 

případy, kdy ne. Velké projekty (obecně nad 100 mil. Kč) jsou ze své podstaty riskantní, z 

důvodů vysokého počtu rizikových faktorů jako jsou vysoké náklady, dlouhá doba trvání, 

vysoká míra inovace nebo strategická důležitost. Tyto projekty vyžadují hlubší pochopení 

rizika, a proto i přísnější analýzu [11].  

 

Iniciování

Identifikace

Posouzení Vstupní data

Modelování rizika

Plánování reakce

Report

Přezkoumání

Počáteční QRA

První výsledky

Aktualizace 
předchozího 

modelu

Výsledky analýzy

Projektový záměr
CPN/CBS

rizika

pravděp. a dopad

rizikové faktory

reakce na riziko

n
o

vé/revid
o

van
é rizika a akce

Provázanost QRA a metodiky ATOM

 

Obrázek 2-6 Provázanost kvantitativní analýzy rizik s metodikou ATOM podle [8] 
 

Oblast kvantitativní analýzy rizik je užitečná z toho důvodu, protože modeluje vliv 

identifikovaných rizik na projektu u harmonogramu a rozpočtu, ovlivňuje výpočet škály 

možných dokončení dat (a průběžné milníky) a konečné náklady na projekt. Je také možné, 

predikovat rozsahy výsledků pro další projektová kritéria, jako NPV (Net Present Value) a IRR 

(Internal Rate of Return) [12]. Tyto informace mohou být prospěšné při určování správné 

strategie pro projekt a pro pochopení účinků při řízení jednotlivých rizik a to včetně zahrnutí 
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vazby na konečnou ziskovost výrobků, kterých se příslušný projekt týká. V tabulce 2-3 je 

znázorněno hierarchické členění rizik podle [8] 

 

RBS LEVEL 0 RBS LEVEL 1 RBS LEVEL 2 

0. PROJEKTOVÁ RIZIKA 

1. TECHNICKÁ RIZIKA 

1.1 Rozsah definice 
1.2 Požadavky na vymezení 
1.3 Odhady, předpoklady a omezení 
1.4 Technické procesy 
1.5 Technologie 
1.6 Technická rozhraní 
1.7 Design 
1.8 Výkon, výroba 
1.9 Spolehlivost a udržovatelnost 
1.10 Bezpečnost 
1.11 Zabezpečení 
1.12 Test a přijetí 

2. MANAGEMENT RIZIK 

2.1 Management projektu 
2.2 Management projektového portfolia 
2.3 Operativní řízení 
2.4 Organizace 
2.5 Zdroje 
2.6 Komunikace 
2.7 Informace 
2.8 Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 
2.9 Kvalita 
2.10 Reputace  

3. OBCHODNÍ RIZIKA 

3.1 Smluvní podmínky 
3.2 Interní zadávání zakázek 
3.3 Dodavatelé a prodejci 
3.4 Subzakázky 
3.5 Stabilita chování zákazníka 
3.6 Partnerství a Joint Ventures 

4. EXTERNÍ RIZIKA 

4.1 Legislativa 
4.2 Směnné kurzy 
4.3 Místo/vybavení 
4.4 Prostředí/počasí, podnebí 
4.5 Kompetence 
4.6 Regulace 
4.7 Politické riziko 
4.8 Výběr země, oblasti 
4.9 Demografie a sociální riziko 
4.10 Nátlakové skupiny 
4.11 Vyšší moc 

Tabulka 2-3 Hierarchické členění rizik podle [8] 
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2.2.4 Norma ISO 31 000 
V roce 2009 došlo ke sjednocení pojmů a přístupů k rizikům vydáním normy ISO 31000:2009 

(Management rizik – Principy a směrnice). Tato norma je k dispozici i v české verzi ČSN ISO 

31000 s doplňujícím slovníkem od října 2010. Norma přináší zejména možnost používat 

jednotnou terminologii v oblasti managementu rizik i projektů. 

 

Tato norma je velmi obecná, a proto může poskytnout návod implementace managementu 

rizik pro mnohá odvětví průmyslu aj. V průmyslových odvětvích nalezneme mnoho metodik 

managementu rizik, které jsou specifické pro každý druh odvětví. Schéma řízení rizik projektů 

podle ISO 31 000 je zobrazeno na obrázku 2-7. Tato norma byla navržena tak, aby proces 

managementu rizik zachycený na zmiňovaném schématu napomáhal při rozhodování za 

nejistoty a rizika. 

 

Posuzování rizik

Stanovení kontextu

Analýza rizik
Kvalitativní analýza

Kvantitativní analýza

Identifikace rizik

Ošetření rizik

Hodnocení rizik

K
o

m
u

n
ikace

 a ko
n

zu
ltace

M
o

n
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ván
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u

m
án

í

ISO 31000

 

Obrázek 2-7 Metodika ISO 31000 podle [13]  
 
U oblasti posuzovaní rizik dle metodiky ISO 31 000 je podle [13] snaha odpovědět na 

následující otázky:  

- Co se může stát a proč (identifikace rizik)? 

- Jaké jsou následky? 
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- Jaká je pravděpodobnost jejich budoucího výskytu? 

- Existují nějaké faktory, které zmírní následky rizika nebo které sníží pravděpodobnost 

rizika? 

- Je úroveň rizika únosná nebo přijatelná a vyžaduje další ošetření? 

 

Podle [13] tato mezinárodní norma je určena, aby naplnila potřeby širokého rozsahu 

zainteresovaných stran, včetně: 

- Těch, kteří odpovídají za vývoj politiky managementu rizik v rámci své organizace. 

- Těch, kteří odpovídají za zajištění efektivního řízení rizik buď v rámci celé organizace, 

nebo v rámci určité oblasti, projektu nebo organizace. 

- Těch, kteří potřebují vyhodnotit efektivnost organizace v řízení rizik. 

- Zpracovatelů norem, pokynů, postupů a návodů celých nebo jejich částí, které 

stanovují, jak řídit rizika v rámci specifických kontextů těchto dokumentů. 

 

Podle [14] má při implementaci managementu rizik mít organizace stanoven harmonogram a 

strategii implementace. Implementaci managementu rizik je potřeba sladit s legislativními 

požadavky zákonů a předpisů dané země. Pro implementaci managementu rizik je nutné 

zavést systém pořádání informačních schůzek a výcviku a komunikovat a konzultovat se 

zainteresovanými stranami, aby se zajistil vhodný rámec pro management rizik. Podle [13] 

management rizik: 

- vytváří a chrání hodnoty, 

- je integrální částí všech procesů organizace, 

- je součástí rozhodování, 

- je explicitně zaměřen na nejistoty, 

- je systematický, strukturovaný a včasný, 

- vychází z nejlépe dostupných informací 

- je upravený na míru, 

- zohledňuje lidské a kulturní faktory, 

- je transparentní a kompletní, 

- je dynamický, iterativní a citlivě reagující na změny, 

- napomáhá neustálému zlepšování organizace. 
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Na základě výše navržených zásad by měl management přijmout mandát a závazek a 

přijmout jemu příslušnou politiku managementu rizik a realizovat ji v souladu s politikou a 

kulturou organizace. 

2.2.5 Metodika podle knihy [1] autorů Korecký, M., Trkovský, V. 
Mezi nejmladší metodiku řízení rizik, která je navržena pro potřeby strojírenského podniku 

ŠKODA TRANSPORTATION, je metodika podle knihy [1] od autorů Korecký, M., Trkovský, V. 

zobrazena na obrázku 2-8. Fáze procesu jsou na obrázku 2-8 značeny velkým písmenem R 

s číslovkou (například R1 Stanovení kontextu). Jednotlivé fáze u navržené metodiky mohou 

probíhat sekvenčně (komunikace a konzultace) nebo se překrývat (identifikace a analýza 

rizik). Překrytí fází nebo etap je však potřeba brát jako dočasné a dbát na jejich ukončení.  

 

Postup při řízení rizik dle navržené metodiky je v pořadí odpovídající očíslování jednotlivých 

fází od R1 až po R6 Podle navrženého schématu může docházet k opakování jedné nebo více 

fází a etap. Obrázek s podrobnějším rozdělením navrhovaného procesu managementu rizik 

projektů na jednotlivé etapy a kroky (subprocesy) nalezneme v publikaci [1] na straně 104 

v kapitole 2 -  Postup managementu rizik. 

 

Propojení managementu rizik a řízení projektu je velmi dobře ilustrujícím způsobem 

znázorněn ve stejné publikaci autorů Korecký, Trkovský jako zmiňovaný návrh procesu 

managementu rizik projektů. Vzájemné propojení obou těchto problematik se liší jen v typu 

projektu, kde v publikaci autoři dělí projekty na externí a interní. Bližší vztah a provázanost 

mezi řízením interního a externího projektu a řízením rizik dle navrženého procesu podle [1] 

je vidět na obrázcích 2-10 a 2-11. 
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Posuzování rizik

R1 Stanovení kontextu

R2 Identifikace rizik

R3 Analýza rizik
Kvalitativní analýza

Kvantitativní analýza 
Hodnocení rizik

R4 Ošetření rizik
Plán na ošetření

?

Přehodnotit

STOP

Schválit

Aktualizace plánů, rezervy
Preventivní akce

R5 Řízení rizik
Monitoring a řízení
Přezkoumání rizik

R6 Závěrečné vyhodnocení STOP
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Obrázek 2-8 Proces managementu rizik projektů podle [1] 
 
Při stanovení kontextu (fáze R1) se shromáždí informace k projektu a upřesní další postup 

managementu rizik. Zde je vhodné podle [6] využít metodu šesti otázek tzv. 6W, která 

dokáže efektivně poukázat na chybějící údaje a informace. V rámci posuzování rizik je nutné 

nejprve co nejvíce rizik identifikovat (R2), analyzovat jejich vliv na výsledky projektu (R3) a 

navrhnout možnosti jejich ošetření (R4), tj. omezení rizik s negativními dopady (hrozby) a 

posílení rizik s pozitivními dopady (příležitosti). V průběhu realizace projektu (R5) se uvedené 
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fáze R1-R4 podle potřeby opakují a po ukončení projektu jsou zhodnoceny výsledky s cílem 

zachování získaných zkušeností pro příští projekty. 

 

Praktické zkušenosti z aktivního řízení rizik v podnicích ukázaly, že uvedený přístup vede 

zejména k včasnému nalezení rizik – tím je možné tato rizika včas ošetřit a zabránit 

budoucím problémům, které by bez důsledného managementu rizik zákonitě nastaly. 

Důležitým poznatkem je i to, že podniky připravené čelit nejistotě a rizikům mohou získat 

konkurenční výhodu [15] [16]. 

 

Pro lepší orientaci byl podle zkušenosti autorů publikace [1] navržen třídník hlavní skupiny 

rizik, tzv. registr rizik. Podrobnější registr rizik včetně doporučení řízení rizika je uveden 

v příloze 3. Hlavní rizika jsou zde členěna do sedmi základních skupin a ty následně do 

podskupin. S registrem rizik pracuje i navržená databáze pro analýzu rizik projektů. Přehled 

hlavních rizik je uveden v tabulce 2-4.  Podrobnému systému značení rizik je v publikaci [1] 

věnována celá 4. kapitola.  Na obrázku 2-9 jsou znázorněny hlavní skupiny a podskupiny rizik 

podle publikace [1]. 

 

ID  Název Popis 

O Obchodní Strategie, trh, obchodní podmínky, zákazník, cílová země 

F Finanční Financování, směnný kurz, inflace, náklady 

T Technická Definice produktu, vývoj, zkoušky, výroba, montáž, normy 

G Garance a servis Podmínky, záruky a servis 

N Nákup Výběr dodavatelů, nákup subdodávek i materiálu 

L Legislativní Regulace, cla, průmyslová práva, smlouvy, uplatnění škod 

M Manažerská Harmonogram, organizace a projektový tým, řízení projektu 

Tabulka 2-4 Hlavní skupiny rizik 
 
 
Podle [1] jsou technická rizika pro průmyslový podnik s vlastním vývojem a výrobou 

klíčovými riziky projektů. Na prvním místě v čase i důležitosti stojí celá oblast technické 

přípravy výroby od návrhu produktu a patentové ochrany originálních řešeni až po 

zpracování technologických výrobních postupů, následovaná vlastní výrobou produktu, které 

musí proběhnout ve velmi krátkém termínu. Nezbytností pro eliminaci rizik je proto 

využívání IT systémů CAD/CAM, PLM, práce s daty v 3D podobě a simulace výrobních 
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procesů, tedy koncept digitální továrny, který se po implementaci v automobilovém 

průmyslu postupně šíří i do dalších odvětví.   

 

Rizika projektu

F - Finanční

F1 - Financování projektu, 
daně, dotace, clo

F2 - Směnný kurz

F3 - Inflace, náklady
projektu

G - Garance a servis

G1 - Požadavky na záruky
od zákazníka

G2 - Pokrytí záruky ze
strany dodavatelů 

G3 - Pozáruční servis a
provoz produktu

L - Legislativní, právní

L1 Právní a regulatorní
prostředí

L2 - Průmyslová práva,
licence a patenty

L3 - Náhrady škod, smluvní pokuty, odstoupení
od smlouvy, vandalismus

L4 - Aplikované právo,
smluvní vztahy

M - Manažerská

M1 - Harmonogram

M2 - Projektový tým
a organizace

M3 – Management Projektu

N - Nákup

N1 - Možnosti ve výběru
dodavatele

N2 - Nákupní podmínky, ceny, 
termíny, kvalita, servis, 
převzetí od dodavatele

N3 - Nákup komodit,
speciálních materiálů

N4 - Outsourcing

T - Technická

O - Obchodní

O1 – Strategie, trh

O2 - Zákazník, partneři

O3 - Zadání a změny
v kontraktu, podmínky
součinnosti a převzetí

O4 - Politická a ekonomická
vyspělost země

O5 - Přírodní a další podmínky

T1 - Technický koncept projektu

T2 – Novost, nároky na parametry

T3 - Technické normy a standardy

T4 - Výroba produktu

T5 - Technické možnosti dodavatelů,
zákazníka a partnerů

T6 - Zkoušky, povolení k provozu

T7 - Ostatní, balení, dokumentace

 

Obrázek 2-9 Hlavní skupiny a podskupiny rizik podle [1] 

 

Podskupiny rizik uvedené na obrázku 2-9 jsou sdruženy do hlavních skupin rizik. Podle [1] 

bylo hlavním motivem vytvoření těchto podskupin možnost pracovat v případě potřeby 

s menším počtem rizik. Tento systém pak přináší výhody ve formě přehlednějšího reportingu 

rizik, neboť výpis všech rizik je vzhledem k jejich počtu příliš detailní a nepřehledný.    
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Příprava koncepce projektu

Zpracování nabídky, včetně vyžádání nabídek 
dodavatelů

Podaní nabídky, vyhodnocení

Zpracovat nabídku?

Podat nabídku?

Nabídka přijata 
zakázníkem?

Zpřesnění zadání, plánu a rozpočtu projektu, smluv 
(zákazník, dodavatelé)

Uzavřít smlouvy? 
(zákazník, dodavatelé)

Uzavření smluv - zákazník, dodavatelé dle potřeby

STOP

ne

ne

nepřehodnotit

HRUBÝ PLÁN PROJEKTU + ROZHODNUTÍ (PŘIJMUTÍ ZÁVAZKU)

KONCEPCE PROJEKTU

DETAILNÍ PLÁN PROJEKTU

Detailní plán a rozpočty

ne

REALIZACE PROJEKTU: PROVEDENÍ

Realizace

Opatření k 
zastavení 

změny plánů Pokračovat podle  plánu?

Akce podle plánů

pokračovat

Přehodnocení 
změny plánů

přehodnotitzastavit

REALIZACE PROJEKTU: UKONČENÍ

Ukončení realizační části

REALIZACE PROJEKTU: ZÁRUČNÍ PROVOZ 

Provoz po dobu záruky

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4R5

R5

R5

R5

R6

R6

R6

EXTERNÍ PROJEKT - DODÁVKA ZÁKAZNÍKOVI

PŘEDPORJEKT 
Koncepce

PŘEDPROJEKT
Nabídka

HLAVNÍ PROJEKT
Detailní plán

Realizace
- Provedení
- Ukončení

POSTPROJEKT
Záruční provoz

projekt dokončen

 
Obrázek 2-10 Grafické znázornění fází projektu a procesu managementu rizik pro externí 
projekt podle [1]  
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Příprava koncepce projektu

Zpracování studie, předběžné poptávky dodavatelů

Vyžádání nabídek, výběr

Zpracovat studii?

Podat dodavatele?

Přijmout nabídky 
dodavatelů?

Zpřesnění zadání, plánu a rozpočtu projektu, smluv 
s dodavatelem (dodavateli)

Uzavřít smlouvy? 
(dodavatelé)

Uzavření smluv - generální dodavatel a další dod.

STOP

ne

ne

nepřehodnotit

HRUBÝ PLÁN PROJEKTU + ROZHODNUTÍ (PŘIJMUTÍ ZÁVAZKU)

KONCEPCE PROJEKTU

DETAILNÍ PLÁN PROJEKTU

Detailní plán a rozpočty

ne

REALIZACE PROJEKTU: PROVEDENÍ

Realizace

Opatření k 
zastavení 

změny plánů Pokračovat podle  plánu?

Akce podle plánů

pokračovat

Přehodnocení 
změny plánů

přehodnotitzastavit

REALIZACE PROJEKTU: UKONČENÍ

Ukončení realizační části

REALIZACE PROJEKTU: ZÁRUČNÍ PROVOZ 

Provoz po dobu záruky

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4

R1-4R5

R5

R5

R5

R6

R6

R6

INTERNÍ PROJEKT

PŘEDPORJEKT 
Koncepce

PŘEDPROJEKT
Studie

HLAVNÍ PROJEKT
Detailní plán

Realizace
- Provedení
- Ukončení

POSTPROJEKT
Záruční provoz

projekt dokončen

 
Obrázek 2-11 Grafické znázornění fází projektu a procesu managementu rizik pro interní 
projekt podle [1]  
 
 
Způsob sledování a kontroly rizik je podle autorů metodiky představené v publikaci [1] každé 

jednotlivé riziko nejprve identifikováno, poté analyzováno a podle zvolených stupnic 

kvalifikováno nebo numericky vyčísleno pomocí technik kvantitativní analýzy. Pro usnadnění 

přehledu v jakém stavu se riziko nachází ve fázi svého životního cyklu, bylo dle autorů 

navrženo následujících pět stavů rizika [1]: 

- I (Identifikované) → Riziko bylo identifikováno, ale ještě nebylo blíže analyzováno. 
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- K (Kvalifikované nebo Kvantifikované) → Riziko již bylo analyzováno a oceněno 

pomocí stupnic, nebo bylo přímo numericky vyčísleno. Je zde tedy oceněna možnost 

jeho výskytu a potenciální dopad na cíle projektu, ale ještě nebylo rozhodnuto o 

způsobu jeho ošetření. 

- A (Aktivní) → Při přípravě plánu ošetření rizik bylo rozhodnuto, že riziko bude aktivně 

řízeno, jsou připraveny preventivní, záložní nebo záchranné akce. 

- N (Neaktivní) → Při přípravě plánu ošetření rizik bylo rozhodnuto, že riziko je 

tolerovatelné, není potřeba pro ně připravovat žádné plány ani akce k ošetření. 

Nebude tedy zatím aktivně řízeno, ale pouze monitorováno, pokud by se riziko 

zvýšilo, je třeba rozhodnout o způsobu jeho ošetření.  

- U (Uzavřené) → Riziko již není aktuální, nemůže mít na výsledky projektu žádný vliv. 

Pro tento stav není podstatné, zda riziko nastalo a mělo nějaké dopady na cíle 

projektu, nebo se je podařilo v případě hrozby eliminovat či v případě příležitosti 

využít. 

 

Vztahy mezi jednotlivými stavy rizik jsou zobrazeny na obrázku 2-12. Vazby mezi jednotlivými 

riziky probíhají dle označeného směru v čase. Riziko však může mezi jednotlivými stavy 

přecházet i zpět. Na obrázku 2-12 je také znázorněna nežádoucí zpětná vazba z uzavřeného 

stavu zpět do stavu aktivního. Taková situace dle [1] ukazuje na nesprávně prováděný 

management rizik. 

 

I

Identifikované

K

Kvalifikované

nebo

Kvantifikované

A

Aktivní

U

Uzavřené

N

Neaktivní

čas

Stavy rizika a přechody mezi stavy

 

Obrázek 2-12 Stavy rizika a přechody mezi stavy podle [1] 
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2.3 Analýza rizik 
Analýza rizik vychází ve všech zmíněných metodikách v předešlé kapitole z 

procesu identifikace rizik. Na proces identifikace lze využít řadu technik, především však 

zkušenosti projektového manažera a jeho týmu z předešlých projektů. V disertační práci se 

procesem identifikace a stavy rizik v průběhu realizace projektu nebudu podrobněji zabývat, 

neboť je již velmi dobře popsán v publikacích [13], [8] a [1]. Názorný příklad propojení 

managementu rizik a řízení interního nebo externího projektu, včetně procesu identifikace, 

analýzy, monitoringu a vyhodnocení rizik je velmi dobře znázorněn na obrázcích 2-10 a 2-11. 

 

Podle [13] se analýza rizik týká rozvíjení a chápání rizika. Poskytuje vstup do oblasti 

kvalitativního a kvantitativního posuzování rizik a k rozhodnutím o tom, zda je třeba rizika 

ošetřit, a o tom, které strategie a metody ošetření jsou nejvhodnější. Do analýzy rizik patří 

určení následků a jejich pravděpodobností pro identifikované události rizika, přičemž se bere 

v úvahu přítomnost (nebo nepřítomnost) a efektivnost jakýchkoli existujících prvků řízení 

rizika. Následky a jejich pravděpodobnosti jsou potom zkombinovány za účelem stanovení 

úrovně a intenzity rizika.  

 

Metody použité pro analyzování rizik můžeme dle odborných publikací rozdělit na dva 

základní přístupy a to na oblast kvalitativní a kvantitativní analýzy. Podle [17] je možné 

rozšířit tuto oblast o semikvantitativní metody analýzy, které představují kombinaci výše 

zmiňovaných metod a podle návrhu [1] by do analýzy rizik připadlo i samotné hodnocení 

rizik. Takto navržená analýza rizik má stanovit, v jakém rozsahu mohou tato rizika ovlivnit cíle 

projektu a vyhodnotit priority jejich dalšího ošetření. Rozpracovaná analýza rizik podle [1] je 

uvedena na následujícím obrázku 2-13.   

 

Obrázek 2-13 Analýza rizik podle [1] 
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Kvalitativní analýzou je stanoven následek, pravděpodobnost a úroveň rizika pomocí úrovní 

důležitosti (například nízká, střední, vysoká). Kvalitativní analýzu je možné aplikovat již 

v časných etapách životního cyklu projektu, při zvyšujícím se rozsahu získaných potřebných 

informací a dat lze následně provést analýzu kvantitativní [18]. Ke znázornění rizik u 

kvalitativní analýzy je možné použít diagram rizika uvedený na obrázku 2-14 nebo diagram ve 

formě stupnice rizik uvedený na obrázku 2-15. 
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Obrázek 2-14 Diagram rizika 
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Obrázek 2-15 Stupnice rizik 

 

2.3.1 Kvantitativní analýza 
Úlohou kvantitativní analýzy je analyzovat číselně pravděpodobnost každého rizika a jeho 

důsledky na cíle projektu. Obecně platí, že s množstvím identifikovaných rizik se obvykle 
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zvětšuje rizikovost a důležitost projektu. Podle [1] je kvantitativní analýza vyžadována u 

všech projektů, u kterých je vyhodnocován jejich zisk nebo efektivnost. Jedná se především o 

projekty externím zákazníkům a velké investiční projekty. 

 

V odborných publikacích je zmíněna řada metodik využití kvantitativní analýzy rizik, které se 

zabývají převážně vyčíslením dopadu rizik na cíle projektu využitím pravděpodobnostního 

rozdělení, nebo zjednodušeným popisem hodnocení rizika pomocí stupně pro 

pravděpodobnost a dopad rizika. Kvantitativní analýza tak představuje číselné vyjádření rizik 

projektu a vyčíslení jejich účinků na cíle projektu, které je možné vyjádřit primárně 

v nákladech, čase nebo finančních přínosech projektu.  

 

Podle [7] se pomocí dobře zvolené techniky statistické analýzy a vhodného počítačového 

softwaru mohou vytvořit modely, které dokáží predikovat budoucí výsledky projektu a tím 

odrážet celkové riziko do projektu. Informace z identifikace a hodnocení rizik lze kombinovat 

s plánem projektu s následným vyvozením vlivu na rozpočet a harmonogram projektu [19]. 

Tento přístup k modelování projektových rizik, se nazývá kvantitativní analýza rizik. 

  

V současnosti se problematikou analýzy rizik projektů s rozpracovanou tématikou 

kvantitativní analýzy zabývá velké množství publikací a to převážně zahraničních [6], [20] 

[21], [9], [8], [22], [23], [24]. U české odborné veřejnosti jsou to převážně tituly [1], [13], [17], 

[25], [2], [26], [27], [28], [29], [30] .  

 

Proces kvantitativní analýzy je u různých přístupů k managementu posuzování rizik projektu 

odlišně pojat. Podle [1], [17] spadá kvantitativní analýza do oblasti posuzování rizik 

konkrétněji do analýzy rizik. Analýza rizik tedy představuje kombinaci kvalitativní a 

kvantitativní analýzy a jejich hodnocení. Podle [7] je oblast kvantitativní analýzy samostatný 

proces, který se využívá převážně u velkých projektů. Podle [4] je kvantitativní analýza 

samostatný proces, který navazuje na kvalitativní analýzu, posléze se plánuje reakce na 

riziko. Podle [5] není jednoznačně určen proces provedení kvantitativní analýzy. Tento 

proces tak můžeme u metodiky IPMA zařadit do bodu čtyři: proveďte vyhodnocení 

pravděpodobnosti dovršení cílů – opakovaně.  

 



 

 

 
 

35 

Kvantifikace rizika podle [4] představuje proces numerické analýzy, kde je třeba nejprve 

zohlednit předmět kvantifikace zaměřené na některou z oblastí trojúhelníku cílů daného 

projektu, kde pracujeme se třemi pojmy - časovým plánem, cílem projektu a rozpočtovými 

náklady na projekt. Je dobré mít na paměti, že i když je kvantifikace provedena a rizika 

vyčíslena, je třeba brát tyto výpočty jako odhady a nepřisuzovat jim úroveň přesnosti 

slučitelnou s přesností použitých dat a metod.  

 

Podle [31] kvantitativní posouzení rizik poskytuje číselné hodnoty, které měří, jaký dopad lze 

očekávat od těchto rizik. Příklady účinných metod vyhodnocení rizik z kvantitativního 

pohledu jsou analýza pomocí simulace Monte Carlo, rozhodovací stromy a tvorba scénářů. 

 

V odborných publikacích se tyto cíle označují za „trojimperativ“ zobrazený na obrázku 2-16, 

protože všechny tři cíle jsou vzájemně závislé, což znamená, že změna jednoho cíle ovlivní i 

ostatní dva cíle projektu. Pokud tedy projektový manažer bude chtít dokončit nějakou 

činnost dříve, než plán, tak to bude stát vyšší náklady nebo bude méně nekvalitní výsledek. 

Hlavním úkolem projektového manažera je tedy potřeba sladit splnění všech tří cílů zároveň 

podle navrženého plánu.  

 

Obrázek 2-16 Trojúhelník cílů projektu 
 

Cílem projektového řízení je úspěšné dokončení projektu, zde je určení rizik v oblasti nákladů 

velmi obtížné, neboť je nutné kvantifikovat i dopady rizik v ostatních dvou cílů trojúhelníku. 

Podle [1] se doporučuje užití této strategie:  

1) Vyhodnotit dopady v nákladech, které nejsou závislé na dalších rizicích v termínech 

nebo kvalitě výsledků. 

2) Vyhodnotit dopady na výsledky projektu a jejich případné další vlivy. 

3) Vyhodnotit dopady v oblasti harmonogramu projektu a z nich určit vliv na náklady.  
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Mějme však na paměti, že celkové riziko projektu může, ale také nemusí být součtem 

jednotlivých rizik. Jednoduchý součet je možné použít, pokud se jedná o rizika nákladů 

projektu, která jsou vzájemně nezávislá (korelační koeficient r  0), a proto je klíčové určení 

struktury rizik a jejich vzájemných vazeb. Příkladem vzájemně se ovlivňujících rizik je 

harmonogram projektu, kdy určitá aktivita (podle síťového grafu většinou kritická aktivita) 

může negativním způsobem ovlivnit průběh a délku harmonogramu projektu.    

 

Podle [17], [32], [33] je nutné mít při provádění posuzování rizik přehled v těchto 

záležitostech: 

- kontext a cíle organizace, 

- rozsah a typ rizik, která jsou přijatelná a způsob, jak ošetřit nepřijatelná rizika, 

- způsob, jakým je posuzování rizik včleňováno do organizačních procesů, 

- metody a techniky, které mají být použity k posuzování rizik a jejich příspěvek 

k procesu managementu rizik, 

- delegovat odpovědnost, schopnost nést odpovědnost a oprávnění k provedení 

posuzování rizik, 

- dostupné zdroje k provedení posuzování rizik, 

- způsob, jakým budou o riziku podávána hlášení a jak bude přezkoumáno. 

 

Pro nevyužívání kvantitativní analýzy, zejména simulací Monte Carlo, staví odpůrci většinou 

tyto dvě námitky: 

a) Někteří lidé si myslí, že techniky jsou příliš obtížné a nestojí za čas a vynaložené úsilí. 

Toto paradigma dnes již neplatí, neboť dostupnost softwarových nástrojů pro využití 

kvantitativních technik a publikací na toto téma je dobře dostupná. Principy 

kvantitativní analýzy rizik pak není těžké pochopit, nebo použít. Potenciální uživatelé 

by však měli vždy zvážit, zda používání kvantifikačních technik stojí za investici, nebo 

ne. 

b) Druhou námitkou je, že výsledky pomocí kvantifikačních technik jsou vždy 

pesimistické. Tato víra vznikla především z tradiční praxe analyzovat pouze účinky 

negativních rizik (hrozeb) na cíle projektu. Proces managementu rizik projektů je 

především nutné chápat jako proces, který zahrnuje jak hrozby, tak i příležitosti. 
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Predikce a modelované výstupy rizik a projektu tak nejsou ani pesimistické ani 

optimistické, ale jsou realističtější a odráží skutečnou situaci projektu. 

 

Výhody použití kvantitativní analýzy rizik, oproti používání jen kvalitativního posouzení lze 

shrnout takto: 

- Kvantitativní analýza rizik (QRA) bere v úvahu kombinovaný účinek rizik (jak hrozby, 

tak i příležitosti) na výstupech projektu, neboť projektová rizika neexistují v izolaci, 

ale vzájemně se ovlivňují. 

- Dokáže predikovat plnění cílů v projektu (harmonogram, náklady) a vytvořit tak 

rozsah možných scénářů od optimistického přes očekávaný až po pesimistický. 

- Dokáže vytvořit pohled na celkové působení projektových rizik a jejich vazeb a 

souvislostí na projekt. 

- Poskytuje konzistentní základ pro senzitivní analýzu a analýzu What if a dokáže 

prozkoumat účinnost plánovaných reakcí [34]. 

- Používá jednoznačné čísla k popisu nejistoty. Hodnocení podle stupnic jako riziko 

vysoké, střední nebo nízké může být interpretováno různě různými lidmi. 

- Znázorní klíčové rizikové faktory (tj. rizika, která mají největší vliv na celkový výsledek 

projektu) a umožní tím zaměřit pozornost na nejrizikovější části projektu [35], [23]. 

- Dokáže odpovědět na některé specifické otázky číslem, včetně vyčíslení 

pravděpodobnosti dopadů do projektových cílů [36], [24]. 

 

Při využití kvantitativní analýzy rizik by měly být stanoveny jasné cíle pro její použití. 

Projektový tým by následně měl plně využívat výsledků kvantitativní analýzy v rámci 

rozhodovacího procesu. Pokud se jasně nestanoví kontext analýzy rizik, je zde nebezpečí, že 

kvantitativní analýza rizik nepřinese očekávané přínosy.  

 

Podle [17] rozhodnutí o tom, zda a jak ošetřit riziko, může záviset na nákladech a přínosech 

při podstupování rizika, a na nákladech a přínosech při zavedení zlepšených prvků řízení 

rizika.  
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3 Návrh dílčích metodik uplatnění různých postupů a technik pro 
kvantifikaci vybraných rizik projektů. 

 
V této kapitole jsem se zabýval vytvořením dílčích metodik kvantifikace vybraných rizik 

projektů, které by posloužili jako znalostní báze evidována v navrženém databázovém 

systému pro řízení rizik projektů. Na ukázkových příkladech obsažených v této kapitole chci 

demonstrovat užití vybraných metod kvantitativní analýzy. Obecně není stanovené žádné 

pravidlo, kdy a kde je nejlepší využít danou metodu pro kvantifikaci rizika. Je proto třeba 

využít předešlých zkušeností s kvantifikací rizika u předešlých projektů a vlastního důvtipu a 

citu a hledat taková řešení kvantifikace, která přinesou požadovaný efekt.   

 

Kvalitativní nebo kvantifikativní vyjádření rizik včetně jejich hodnocení vychází z předešlého 

procesu identifikace rizik. Všechny tyto procesy tak můžeme podle [13] zasadit do kontextu 

posuzování rizik. Při kvantifikaci rizik je nutné brát v potaz, že každé riziko má svou specifikou 

povahu, a proto je vhodné využít širokého portfolia technik pro jeho kvantifikaci. Přehled 

nejznámějších metod kvantitativní analýzy je níže uveden: 

 Použití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 

 Hodnocení rizik pomocí stupnic  

 Simulace Monte Carlo 

 Markovova analýza  

 Bayesovská statistika a Bayesovy sítě  

 Metoda PERT 

 Neuronové sítě a genetické algoritmy [29] 

 Regresní a korelační analýza 

 Analýza časových řad  

 Analýza scénářů  

 Analýza stromu poruchových stavů  

 Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analysis) 

 Analýza vztahu příčina - následek  

 Analýza typu motýlek (bow tie analysis)  

 Analýza rozhodovacího stromu  
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 Analýza nákladů a přínosů (cost/benefit analysis)  

 Analýza multikriteriálního rozhodování 

 Hodnocení projektu pomocí čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového 

procenta (IRR) 

 

Celkově vzato mají vybrané metody kvantitativní analýzy poskytovat výsledky ve formě, 

která zdokonaluje pochopení povahy rizika a patrných a ověřitelných způsobů, jak může být 

riziko ošetřeno. Existuje však obecné doporučení pro využití vybraných metod aplikovatelné 

na celý proces posuzování rizik podle ISO 31 010.  Vhodnost jednotlivých nástrojů pro proces 

posuzování rizik podle ISO 31 010 je uvedena v příloze 4. 

3.1 Použití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 
Obecně je pro kvantifikaci jednotlivých rizik možné využít dva způsoby vyjádření 

pravděpodobnostního dopadu, a to formou diskrétního (pravděpodobnost x dopad - 

diskrétní rozdělení) a spojitého rozdělení pravděpodobnosti. U spojitého rozdělení 

pravděpodobnosti si podle [25]  vystačíme se třemi různými „polohami“ expertního odhadu, 

kterými jsou minimum, maximum a nejpravděpodobnější hodnota sledované veličiny. Tím se 

oblast využití různých typu spojitých rozdělení pravděpodobnosti zužuje na užití 

trojúhelníkového, PERT nebo BetaPERT rozdělení.  Podle autora disertační práce je vhodné s 

projektovými riziky pracovat následně jako se sumárním součtem různých typů rozdělení 

rizik a tím upřesnit odhad požadované hodnoty, obvykle pro odhad doby trvání nebo 

stanovení rezervy na rizika. 

 

Při počátečním odhadu parametrů je vhodné začít se stanovením odhadu intervalů pro 

jednotlivé parametry a ty posléze upřesňovat, nebo pracovat se samotným intervalem 

odhadu parametru.   

3.1.1 Příklad 1 Použití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 
V příkladu 1 je užito porovnání dvou typů rozdělení PERT a trojúhelníkového pro stanovení 

očekávané hodnoty z uvedených třech variant v tabulce 3-1 pro dvě rizika O3b a F2d. 

Označení rizik vychází z navrženého registru rizik podle publikace [1], který je obsahem 

přílohy 3. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Označení těchto dvou rizik pomocí ID představuje 

kategorizaci rizik do jednotlivých skupin a podskupin podle diagramu rybí kosti uvedeného 
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na obrázku 2-9. Hodnoty jednotlivých variant představují tři scénáře v podobě optimistické, 

nejpravděpodobnější a pesimistické varianty.  

 

Riziko O3b - Zadání projektu a jeho změny, dodatky znamená, že existuje příležitost snížit 

výrobní náklady vlivem nedostatečné specifikace v zadávacích podkladech. Riziko F2d – Není 

přijata doložka o směnném kurzu k dodavateli, představuje riziko prodražení zahraničních 

dodávek v důsledku oslabení koruny vůči euru.   

 

Z obrázku 3-1 můžeme vyčíst, že očekávaná hodnota rizika O3b vypočítaná metodou PERT 

(EPERT = -4 936) se více blíží nejpravděpodobnější variantě (N = -5 200) oproti očekávané 

hodnotě rizika 03b získané trojúhelníkovým rozdělením (ETROJ = -4 671). Znaménko mínus 

znamená, že se toto riziko v podobě příležitosti podílí na snížení celkové rezervy na rizika o 

uvedenou očekávanou hodnotu.  

 

ID Název rizika V čem spočívá riziko 
Varianty 

Opt. N Pes 

03b 

Zadání projektu a jeho 
změny, dodatky 

Nedostatečná specifikace 
v zadávacích podkladech 

-7 564 -5 200 -1 250 

F2d 

Není přijata doložka o 
směnném kurzu k 
dodavateli 

Riziko prodražení zahr. 
dodávek v důsledku oslabení 
Kč vůči EUR. Kč. 

3 725 5 200 8 500 

Tabulka 3-1  Projektová rizika 
 

 

Obrázek 3-1 Simulace rizika O3b v rozdělení PERT  a Trojúhelníkovém rozdělení   
 
Z obrázku 3-2 můžeme vyčíst, že očekávaná hodnota rizika F2d vypočítaná metodou PERT 

(EPERT = 5 504) se více blíží nejpravděpodobnější variantě (N = 5 200) oproti očekávané 

hodnotě rizika F2d získané trojúhelníkovým rozdělením (ETROJ = 5 808). Kladná hodnota u 
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rizika znamená, že se toto riziko v podobě hrozbě podílí na zvýšení celkové rezervy na rizika o 

uvedenou očekávanou hodnotu. 

 

Obrázek 3-2 Porovnání rizika F2d v rozdělení PERT  a Trojúhelníkovém rozdělení  
 

V praxi záleží na projektovém manažerovi, jaké rozdělení pravděpodobnosti pro stanovení 

konkrétního rizika zvolí. Co by však měl mít na zřeteli, je ztráta způsobená investovaným 

časem při výběru nejvhodnějšího rozdělení pravděpodobnosti rizika, neboť klíčovou činností 

v oblasti řízení rizik není jejich přesné stanovení hodnoty rizika podle nejsprávnějšího výběru 

rozdělení pravděpodobnosti, ale jeho ošetření v podobě reakce na jeho řízení.  V další 

podkapitole jsou uvedeny příklady využití kvantitativní analýzy vybranými metodami pro 

stanovení hodnoty rizika, které poslouží jako vytvoření dílčí metodiky pro řešení obdobného 

rizika u jiných projektů. 

   

3.2 Metody CPM a PERT 
Na konci padesátých let minulého století vznikly dvě metody používané pro plánování a 

sledování vývoje projektů, které se staly základem projektového řízení a jsou používány 

dodnes. Byla to metoda kritické cesty (CPM) a metoda vyhodnocení a kontroly programu 

(PERT), jejichž vyvinutí mělo za cíl zejména pomoci při odhadování a zkracování délky 

realizace projektů a zvládání velkého množství účastníků, kteří byli v projektech zahrnuti. 

[37].  

3.2.1 Síťová analýza CPM 
Síťvá analýza CPM (Critical Path Method) Využívá graficko-analytické metody pro plánování, 

řízení a kontrolu složitých návazných procesů. Tyto procesy se dají rozložit na dílčí a 
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organizačně spolu související činnosti. Matematický základ síťové analýzy je teorie grafů. U 

CPM se předpokládá, že všechny aktivity mají deterministickou dobu trvání. 

 

Síťová analýza CPM je nástrojem pro analýzu a řízení projektů. Projekt je soubor provázaných 

činností, z nichž se skládá určitý proces. Modelem projektu je síťový graf (SG), což je prostý 

acyklický graf, který má jeden počáteční a jeden koncový uzel. Důležitým pojmem u síťové 

analýzy CPM je kritická cesta, která se skládá z kritických činností. Pokud nejsou zadávány 

termíny uzlů, existuje v každém síťovém grafu alespoň jedna kritická cesta z počátečního do 

koncového uzlu. Kritická cesta je nejdelší cestou v grafu.  

 

Z pohledu kvantifikace rizik se metoda CPM využívá pro stanovení harmonogramu projektu, 

jeho možného zpoždění nebo dřívější realizace a nalezení jeho kritické cesty. Díky 

vytvořenému harmonogramu projektu je možné kvantifikovat rizika vzniklá ze zpoždění nebo 

překročení plánované doby jednotlivých aktivit anebo využít příležitostí týkající se časové 

úspory oproti plánované době trvání aktivit. Při řízení manažerského rizika harmonogramu 

projektu se kratší dobou aktivit ležícími na kritické cestě zkracuje doba trvání projektu jako 

celku. Kritická cesta je dynamická – během projektu se může měnit (pokud naroste některá z 

nekritických cest). 

 

3.2.2 Metoda PERT 
Metoda vyhodnocení a kontroly programu (Program Evaluation and Review Technique – 

PERT) patří mezi další významné metody časové analýzy projektů. Podle [27] tak na rozdíl od 

metody CPM předpokládá, že dobu trvání jednotlivých činností (tij) není možné přesně 

stanovit a považuje ji za náhodnou veličinu definovanou na intervalu <aij, bij>, ve kterém se 

výsledná doba realizace bude nacházet – jedná se tedy o metodu stochastickou. Dále se 

předpokládá, že lze určit nejpravděpodobnější dobu trvání každé činnosti (mij).  

 

Tato metoda je tak velmi vhodná k modelování rizika harmonogramu projektu a ve spojení 

se simulačními technikami dokáže kvantitativně odpovědět na otázky týkající se 

pravděpodobnosti dodržení, zkrácení nebo překročení doby trvání projektu za podmínek 

nejistoty. 
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Každou činnost tedy můžeme popsat následujícími časovými charakteristikami: 

- Optimistický odhad (aij) – nejkratší předpokládaná doba trvání (zvlášť příznivé 

podmínky), 

- Modální odhad (mij) – nejpravděpodobnější doba trvání (běžné podmínky), 

- Pesimistický odhad (bij) – nejdelší předpokládaná doba trvání (zvlášť nepříznivé 

podmínky). 

 

Pro stanovení jednotlivých odhadu musí vždy platit 0 ≤ aij ≤ mij ≤ bij, přičemž nejobtížnější 

bude zřejmě vymezení všech možných překážek, které by mohly bránit v úspěšném 

dokončení příslušné činnosti – proto volíme pesimistický odhad spíše větší. 

Pravděpodobnostní rozdělení dob trvání činností sice není předem známé, jako nejvhodnější 

se ovšem jeví jeho aproximace tzv. Beta-rozdělením. Možný tvar Beta-rozdělení s odhady 

používanými metodami CPM a PERT je uveden na obrázku 3-3. Toto rozdělení má totiž pro 

modelování dob trvání činností nejvhodnější vlastnosti. 

 

 

Vlastnosti charakterizující Beta-rozdělení: 

- Unimodalita – rozdělení má jediný vrchol odpovídající nejpravděpodobnějšímu odhadu 

(mij), 

- Konečné rozpětí – doby trvání jednotlivých činností se pohybují v intervalu <aij, bij>, 

- Libovolná asymetričnost – závisející na poloze vrcholu uvnitř intervalu <aij, bij>. 
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Obrázek 3-3 Možný tvar Beta-rozdělení s odhady používanými metodami CPM a PERT 
 



 

 

 
 

44 

3.2.3 MS PROJECT  
Tato podkapitola se věnuje představení aplikace MS PROJECT, který patří k velmi silným 

nástrojům každého projektového manažera. Toto intuitivní a přívětivé grafické prostředí je 

zde využito pro znázornění harmonogramu projektu vývoje prototypu. Na tomto ukázkovém 

projektu je v prostředí MS PROJECT představena manažersky řešená metoda CPM a metoda 

PERT. Aplikaci MS Project je vhodné využít pro plánování, řízení, sledování průběhu a 

vyhodnocování projektů. Rozsah projektů, které v MS Project, který se může zpracovat je od 

mini projektů, projektů s nejasnou délkou trvání (vývoj bezpečnostního zařízení nebo 

software) až po velké projekty, které se mohou skládat z mnoha vnořených a propojených 

projektů (stavba mrakodrapu, vývoj nového typu tramvaje). 

 

V naprosté většině jednodušších projektů se aplikace MS PROJECT využívá pro vytváření 

harmonogramu, který představuje jednoduchý diagram, z kterého je patrné, co, kdo, jak 

dlouho, kdy a za jaké náklady realizuje.   

  

Každý projektový manažer by měl ctít pravidlo GIGO (Garbage In, Garbage Out) což 

znamená, že pokud budou v projektu informace na vstupu nepřesné, je velmi 

pravděpodobné, že se realizace projektu bude od svého plánu značně lišit. Na druhé straně, 

však přemíra plánování může projekt prodražit. Pro projektové manažery by mělo platit, že 

úsilí a náklady vyvinuté k plánování projektu nemají převýšit následné úsilí a náklady k řízení 

projektu bez plánu. Podle [38] toto doporučení lze rozvolňovat podle zkušeností 

projektového manažera a složitosti projektu. 

 

Plánování projektu v aplikaci MS PROJECT je aktivita, při které není nutností oplývat skvělými 

komunikačními dovednostmi, stačí dobrá znalost exaktních postupů a prostředí aplikace, 

analytické myšlení a zdravý rozum. Naopak realizace projektů je především o řízení lidí. 

Realizátor projektu – obvykle projektový manažer musí lidem, kteří na projektech pracují, 

pečlivě vysvětlit co a proč mají dělat, musí si je získat, zapojit je do procesů a snažit se 

motivovat je ve směru získání zodpovědnosti za jimi prováděnou práci. Realizátor projektu 

musí rozumět lidem, chápat jejich potřeby a vnímat je jako živou energickou sílu. Míra zdraví 

této síly, důvtipu a zkušeností realizátora projektu a míra pečlivosti plánovací fáze projektu 

určuje, jak efektivně bude projekt realizován. 
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3.2.4 Příklad 2 Užití MS PROJECT při tvorbě harmonogramu projektu 
Na obrázku 3-4 je znázorněna ukázka využití grafického prostředí MS PROJECT při tvorbě 

harmonogramu výroby prototypu elektrické jednotky pomocí Ganttova diagramu metodou 

CPM a na obrázku 3-5 metodou výpočtu očekávané doby trvání pomocí PERT. Cílem příkladu 

2 užití MS PROJECT při tvorbě harmonogramu projektu je poukázat na modelování rizika a 

nejistoty týkající se doby trvání projektu těmito dvěma metodami. Grafické prostředí 

aplikace MS PROJECT přehledně zobrazuje dílčí aktivity projektu v Ganttově diagramu výroby 

prototypu elektrické jednotky a jeho vzájemných vazeb.  

 

Projekt je rozdělen na dílčí aktivity, které je nutné realizovat v daném čase a s respektováním 

vzájemných vazeb. Hodnota ve sloupci Doba trvání u metody CPM představuje 

deterministicky stanovenou hodnotu doby trvání jednotlivých činností.  Obrázek 3-5 

představuje využití metody PERT s odhady třech variant (optimistická, nejpravděpodobnější, 

pesimistická varianta) a očekávanou hodnotou možného dokončení harmonogramu 

projektu. Červené pruhy znamenají značení kritické cesty a černá čára u vybraných pruhů 

jejich celkovou časovou rezervu. 

 

Při porovnání obou metod je z obrázků 3-4 patrné, že metoda CPM charakterizuje jednu 

deterministickou variantu doby trvání výroby prototypu elektrické jednotky. Oproti tomu 

využití metody PERT představuje tvorbu 4 scénářů doby trvání projektu, které na obrázku 3-5 

představuje varianty optimistická, nejpravděpodobnější, pesimistická a očekávaná.  
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Obrázek 3-4 Harmonogram výroby prototypu – deterministická varianta 
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Obrázek 3-5 Harmonogram výroby prototypu – varianta PERT 
 

Z pohledu odhadu manažerského rizika časového harmonogramu projektu se ze zkušeností 

autora publikace [28] jeví jako vhodnější využití metody PERT, tedy stanovení třech hodnot a 

následný výpočet očekávané doby trvání harmonogramu projektu. V praxi je totiž velmi 

problematické stanovit odhad doby trvání jednotlivých činností jednou hodnotou. Výhodou 

PERT je možnost vyjádřit si optimistický, nejpravděpodobnější, pesimistický a očekávaný 

průběh celého projektu. Hlavním nedostatkem této metody jsou deterministicky stanovené 

a vypočtené hodnoty. Podle [1] je to důvod, proč PERT v současnosti, kdy projekty jsou 

ovlivňovány razantními změnami ve způsobu provádění, již není tak hojně využívána a její 

místo zaujaly simulační metody z důvodů využití většího stochastického charakteru v 

zadávání a výpočtu hodnot. Podle [1] je metoda PERT vhodná spíše pro projekty, kde těžiště 

nejistoty spočívá v délce provádění aktivit a nikoli ve změně struktury harmonogramu.  

 

Praxe ukazuje, že u kumulované pravděpodobnosti dodržení plánovaného termínu realizace 

projektu v rozsahu 0,4 – 0,6 (40 – 60 %) je dostatečně zabezpečena realizace projektu. 

Hodnoty převyšující 0,6 (60 %) svědčí o nadbytečném využívání zdrojů a hodnoty pod 0,4 (40 

%) signalizují nutnost lepšího zajištění činností ležících na cestě do daného uzlu (přiřazení 
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dalších zdrojů, zlepšení organizace práce atd.). Pro odhad očekávané doby trvání projektu 

metodou PERT je vhodné využít aplikace s názvem @RISK for PROJECT, která dokáže 

pracovat u jednotlivých aktivit s různými druhy rozdělení pravděpodobnosti a tak lépe 

odrážet jejich povahu.  

 

3.3 Analýza scénářů 
Scénáře představují určitý odhad budoucnosti, který umožňuje zlepšit pochopení existujících 

a potenciálních trendů vývoje a vytvořit tak strukturovaný pohled na predikované události. 

Podle [25] se scénáře dělí na dva základní typy a to na kvalitativní a kvantitativní. Podle [17] 

jsou scénáře pouze stanovenými „výřezy“ možných vývojů budoucnosti, je důležité se ujistit, 

že je zohledněna pravděpodobnost výskytu určitého výstupu (scénáře), tj. přijmout soustavu 

rizika.   

3.3.1 Kvalitativní scénáře 
Tyto scénáře jsou zaměřeny na dlouhodobější vizi vývoje, obvykle bývají v podobě slovního 

popisu. Cílem tak je rozšířit strategickému managementu širší pohled na danou 

problematiku. Podle [25] mají kvalitativní scénáře přispět k tvorbě nových strategických 

variant, rozvíjet učení a dialog uvnitř organizace a pomáhat s plánováním a řízením změn 

uvnitř organizace.  

3.3.2 Kvantitativní scénáře 
U kvantitativních scénářů se jedná o jejich numerické vyjádření včetně jejich 

pravděpodobností. Podle [25] se při tvorbě kvantitativních scénářů postupuje ve třech 

krocích. Prvním je výběr faktorů užitých pro tvorbu scénářů, druhým je stanovením hodnot, 

respektive úrovní těchto faktorů a třetím krokem je vlastní tvorba scénářů na základě jejich 

pravděpodobnosti. Jako nejvhodnější nástroj pro tvorbu kvantitativních scénářů se využívají 

rozhodovací stromy, simulace a citlivostní analýza., kdy se poté zkoumá například za použití 

otázek „co se stane, když“ jejich věrohodnost a další vývoj. Ukázkový příklad tvorby scénářů, 

představuje příklad 4 užití rozhodovacího stromu pro dvě možné varianty doby trvání 

aktivity. Hlavním nedostatkem při tvorbě kvantitativních scénářů je dostupnost dat pro 

tvorbu realistických scénářů a nebezpečí, že vytvořené scénáře mohou mít od začátku 

chybnou povahu, která však nemusí být v daném okamžiku rozpoznána.   
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3.4 Simulace Monte Carlo 
Mezi nejužívanější kvantitativní techniky, které mohou být použity k modelování rizik, patří 

simulace Monte Carlo, rozhodovací stromy a diagramy příčin a následků. Každou z těchto 

technik je vhodné použít za různých okolností. Podle [7] u řízení rizik projektů zůstává 

nejpoužívanější technikou simulace Monte Carlo, neboť umožňuje podrobnou analýzu 

kombinovaného účinku rizik na cíle projektu.  

 

Simulace Monte Carlo patří mezi běžně užívané nástroje kvantitativní analýzy, o čemž svědčí 

i množství publikací věnované této metodě. Metoda Monte Carlo byla formulována již ve 40. 

letech 20. století a svého využití se dočkala ještě v průběhu druhé světové války. Jejím 

zakladatelem byl Stanislaw Marcin Ulam a John von Neumann. Simulace Monte Carlo se 

běžně užívá k hodnocení rozsahu možných výsledků a relativní četnosti hodnot v tomto 

rozsahu pro kvantitativní ukazatele jako jsou doba trvání, náklady, výrobní kapacita, 

poptávka aj. Její využití je vhodné zejména pro účely rozšíření konvenčních analytických 

modelů o nejistotu a pravděpodobnostní výpočty. 

 

Princip metody simulace je následující. Nejdříve se stanoví model, který co nejlépe vystihuje 

chování daného systému. Model se pak mnohokrát (často i 10 000 krát) aplikuje s použitím 

náhodných čísel stanovených v daném rozsahu a typu pravděpodobnostního rozdělení pro 

konkrétní chování daného systému.  Náhodné vstupní veličiny jsou u simulace Monte Carlo 

reprezentovány sadou deterministických čísel, tzv. realizací či vzorků. Náhodný problém je 

pak převeden na několik deterministických úloh, které se řeší daleko snadněji. Vstupní 

realizace jsou použity pro získání vzorků odezvy, které mohou poskytnout požadovanou 

statistickou či pravděpodobnostní informaci o odezvě. Simulace Monte Carlo je robustní, 

snadno použitelná a obecně rychlejší než plně pravděpodobnostní přístupy, a proto je často 

používána pro řešení náhodných problémů a pro ověřování jiných metod analýzy. 

 

Obecně bývá simulace Monte Carlo používána k posuzování buď celého rozdělení výsledků, 

které by mohly nastat, nebo klíčových ukazatelů z rozdělení (např. pravděpodobnost 

stanoveného výsledku). Velmi dobré využití má tato simulace v oblasti investičních projektů 

typů staveb, protože tyto projekty mají obvykle složitou strukturu a velký počet aktivit. Je 

zde významná návaznost velkého počtu aktivit a dají se lépe predikovat náhodné jevy 
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(počasí, spolehlivost dodavatelů). Jako výsledky z provedené simulace Monte Carlo jsou 

obvykle prezentovány tyto dva základní výstupy: 

- Histogram, který ukazuje rozsah možných výsledků a zejména kolikrát byl výsledek 

dosažen. 

- S-křivka, která zobrazuje rozsah možných výsledků proti kumulativní 

pravděpodobnosti dosažení dané hodnoty. 

 

3.4.1 Simulace Latin Hypercube Sampling 
Metoda Latin Hypercube Sampling (LHS) představuje jeden z nejúčinnějších postupů k 

odhadu statistických parametrů odezvy a pro tento účel byla také původně vyvinuta. 

Výhodou je možnost výrazného snížení počtu simulací na rozdíl od jednoduché metody 

Monte Carlo při zachování přesnosti odhadů (snížení počtu z řádu tisíců na desítky až 

stovky). Nabízená úprava metody LHS zachovává funkci rozdělení všech simulovaných veličin 

a dodržuje požadované korelace mezi veličinami. LHS sestrojuje vysoce provázanou 

sdruženou hustotu pravděpodobnosti vektoru náhodných veličin díky využívání kvazi-

náhodných čísel, která umožňuje vysokou přesnost statistických parametrů odezvy při 

použití malého počtu simulací.  

 

Lze rozlišit dvě fáze simulace LHS. Nejdříve jsou vybrány vzorky reprezentující funkce hustoty 

pravděpodobnosti veličin, což jsou vzorky vybrané ze středů intervalů. Poté se pracuje s 

pořadími vzorků tak, aby se dosáhlo požadované statistické závislosti mezi veličinami. 

Rozdělení pravděpodobnosti veličin zůstává nezměněno díky změně pořadí hodnot vzorků, 

nikoliv však změny jejich hodnot. Hlavní rozdíl mezi simulací LHS a simulací Monte Carlo je, 

že simulace LHS přijala rozvrstvené vzorkování z distribucí vstupních rozdělení. 

 

Rozdíl mezi simulací Monte Carlo – obrázek 3-4 a Latin Hypercube – obrázek 3-5 je patrný 

z provedené simulace odhadu rizika F2d metodou PERT uvedenou v tabulce 3-2. Označení 

rizika F2d vychází z vytvořeného registru rizik v publikaci [1] a označuje tak, že se jedná o 

druh finančního rizika. Podrobný komentář k tomuto riziku nalezneme v příloze 3 v tabulce 

Finanční rizika. Riziko F2d spočívá v prodražení zahraničních dodávek v důsledku oslabení Kč 

vůči EUR, tzn., že ve smlouvě není přijata doložka o směnném kurzu k dodavateli.  Simulace 

je provedena programem @RISK firmy Palisade v prostředí MS EXCEL 2010. Pro odhad rizika 
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F2d  a jeho rozdělení PERT bylo použito simulací Monte Carlo a Latin Hypercube a bylo 

provedeno pro srovnání u obou typů simulací 500 iterací a 10 000 iterací. 

 

 

Tabulka 3-2 Riziko ze seznamu projektových rizik  
 

 

Obrázek 3-6 Simulace projektového rizika F2d simulací Monte Carlo – 500 iterací 
 

 
Obrázek 3-7 Simulace projektového rizika F2d simulací Latin Hypercube – 500 iterací 
 

Opt. N Pes

F2d

Není přijata doložka o 

směnném kurzu k 

dodavateli

Riziko prodražení zahr. dodávek v 

důsledku oslabení Kč vůči EUR. Kč. 3 725 5 200 8 500 5 504

ID Název rizika V čem spočívá riziko
Varianty v tis. Kč

EPERT
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Obrázek 3-8 Simulace projektového rizika F2d simulací Monte Carlo - 10 000 iterací 
 

 
Obrázek 3-9 Simulace projektového rizika F2d simulací Latin Hypercube - 10 000 iterací 
 

Z obrázku 3-6 a 3-7 je u provedených simulací jasně patrný rozdíl v generování náhodných 

čísel při 500 iteracích. U provedené simulace Monte Carlo tak můžeme na obrázku 3-6 spatřit 

vygenerované hodnoty pohybující se nad pomyslnou křivku, kdežto u provedené simulace 

Latin Hypercube znázorněné na obrázku 3-7 lze spatřit jasně vyhlazené hodnoty nacházející 

se pod křivkou. Při provedení obou simulací při 10 000 iteracích se tento rozdíl smazává a 

hodnoty u provedené Simulace Monte Carlo znázorněné na obrázku 3-8 se již v menší míře 

nacházejí nad křivkou. U provedené simulace Latin Hypercube na obrázku 3-9 můžeme 

sledovat jasně vyhlazené hodnoty s křivkou. Simulace Latin Hypercube tak představuje 

vysokou přesnost statistických parametrů odezvy při použití malého počtu simulací a snižuje 

tak náročnost na výpočetní výkon.  
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Z praktického pohledu je jasně patrný velmi malý rozdíl v mezních hodnotách intervalů u 

všech typů simulací se zvoleným počtem iterací. Největší rozdíl v mezních hodnotách 

intervalů tak představuje provedení simulace Monte Carlo s 500 iteracemi (4152 – 6946 tis.). 

Tento rozdíl se však již smazává při použití většího počtu iterací. Při větším počtu 

simulovaných dějů a pro rychlejší průběh simulace se tak doporučuje využít simulace Latin 

Hypercube.  

3.4.2 Příklad 3 Užití Simulace Monte Carlo 
Na následujícím příkladu je znázorněna ukázka výpočtu rezervy na pokrytí rizik formou 

součtu dvou specifických rizik uvedených v tabulce 3-2 (O3b, F2d), které jsou kvantitativně 

vyjádřeny použitím metody PERT. Metoda PERT byla zvolena z důvodu snadného modelování 

pravděpodobnostního rozdělení očekávané hodnoty a následné simulace metodou Monte 

Carlo. Obě rizika nesou stejné označení jako v příkladu 1, kde je jejich povaha blíže 

vysvětlena a v příloze 3 je označení rizika O3b a F2d konkrétněji popsáno, včetně opatření 

k jeho řízení. Následně je provedena simulace odhadu vývoje rizika v prostředí MS EXCEL 

2010 programem @RISK. Rezerva rozpočtu 569 tis. Kč pak představuje součet dvou 

očekávaných hodnot uvedených rizik.  Varianty optimistická (Opt), nejpravděpodobnější (N), 

pesimistická (Pes) a očekávaná (EPERT) jsou uvedeny v tabulce 3-3. 

 

 

Tabulka 3-3 Seznam projektových rizik ukázkového příkladu  

 
U uvedeného příkladu 3 se analýzou vzájemných vazeb (korelací) mezi jednotlivými riziky 

z tabulky 3-3 nebudeme zabývat. V uvedeném příkladu 3.4.2 je patrné, že rizika jsou na sobě 

vzájemně nezávislá, neboť se nemohou v projektu vzájemně ovlivnit. 

Rezreva 

projektu 

(tis.)

Opt. N Pes

03b

Zadání projektu a jeho 

změny, dodatky
Nedostatečná specifikace v zadávacích 

podkladech
-7 564 -5 200 -1 250 -4 936

F2d

Není přijata doložka o 

směnném kurzu k  

dodavateli

Riziko prodražení zahr. dodávek v 

důsledku oslabení Kč vůči EUR. Kč. 3 725 5 200 8 500 5 504

EPERT

569

ID Název rizika V čem spočívá riziko
Varianty
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Obrázek 3-10 Simulovaná Rezerva na rizika 
 
Využití simulačních technik má pro proces posuzování rizik velmi pozitivní přínos, který 

přispívá k přesnějšímu modelování rizika a nejistoty. Z pohledu kvantitativní analýzy rizik se 

simulační techniky dají nejčastěji využít k modelování vývoje jednotlivých typů rizika a 

nejistoty, které mohou následně sloužit k určení rezervy rizika v projektu, například podle 

příkladu 3.  Pro odhad vývoje výše rezervy na rizika bylo Simulací Monte Carlo provedeno 

5000 iterací. Z grafu vložené distribuční funkce na obrázku 3-10 můžeme vysledovat, že 

stanovená rezerva na rizika projektu se může pohybovat v intervalu (5 %-95 %) od -1728 po 

3079 tis. Kč se střední, tedy očekávanou hodnotou 572 tis. Kč.  Hodnota -1796 tis. Kč 

znamená příležitost uspořit finanční prostředky díky nedostatečné specifikaci v zadávacích 

podkladech. Níže uvedený obrázek 3-11 představuje grafické zobrazení regresních 

koeficientů, které se svou významností podílejí na celkové výši rezervy na rizika. 

 

Obrázek 3-11 Grafické zobrazení vlivu regresních koeficientů 
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Na obrázku 3-12 je znázorněna kumulativní distribuční funkce (S - křivka) rezervy na rizika 

uvedeného příkladu. Oblast přirozené nejistoty představuje interval mezi 40% - 60%. Oblast 

projektové nepředvídanosti představuje interval mezi 35% - 55%. Manažerskou rezervu tvoří 

obvykle projektový manažer do výše hladiny horního intervalu 85%. Projektová rezerva tak 

obvykle představuje střední hodnotu (Mean) nebo hodnotu horního intervalu na hladině 

85% S-křivky. Cílem projektového manažera je tak stanovenou rezervu pokud možno 

nečerpat a k tomu motivovat svůj tým [28]. 

 

Využití simulací pro odhad vývoje rizika nebo rezervy na rizika se v současné době díky 

rozvoji informačních technologií a aplikacím stává velmi rozšířeným nástrojem. Svědčí o tom 

i řada publikací například [25], [39]. Velkou výhodou simulací je poměrně snadné numerické 

vyjádření odhadu pomocí vybraného pravděpodobnostního rozdělení. Mezi nevýhody 

můžeme zahrnout to, že jednotlivé simulované prvky mohou být vzájemně korelované a je 

velmi těžké stanovit intenzitu vzájemné korelace.  

 

Obrázek 3-12 Kumulativní distribuční funkce (S-křivka) Rezervy na rizika podle [39] 
 

3.5 Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analysis) 
Analýza ETA je grafická technika sloužící k rozhodnutí mezi dvěma nebo více alternativami, 

které jsou ovlivněny nejistotou. ETA se využívá k modelování, výpočtu a klasifikaci různých 
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scénářů, které následují po iniciační události, nejčastěji k modelování poruch. Mezi její silné 

stránky patří schematické znázornění navržených scénářů a vnitřních závislostí. Výstupem 

analýzy je kvalitativní popis potenciálních možných problémů, kvantitativní odhady četností 

nebo pravděpodobností událostí a seznam doporučení pro snížení rizik. Mezi slabé stránky 

ETA patří její možnost užití, která je uvedena v obsahu přílohy 4.   

 

3.5.1 Příklad 4 Užití analýzy stromu událostí (ETA) 
Při odhadu doby trvání životnostní zkoušky rámu elektrické jednotky byly experty stanoveny 

následující dvě varianty bez a s nutností konstrukčních změn. Aktivitu životnostní zkouška 

rámu nalezneme v předchozím příkladu výpočtu harmonogramu projektu metodou CPM 

jako jednu z dílčích aktivit projektu s délkou trvání 110 dnů.  Cílem metody ETA je vytvořit 

možné scénáře vývoje aktivity v případě, že nedojde nebo dojde k potřebě konstrukčních 

změn u životnostní zkoušky rámu. Po provedené poradě a konzultaci s technickým úsekem 

mohou nastat následující situace: u scénáře bez konstrukčních změn mohou nastat tyto tři 

možnosti, a to pravděpodobnost 90 %, že vše půjde dle plánu – délka trvání 110 dnů, 

pravděpodobnost 5 %, že proběhne urychlení zkoušky o 5 dnů a pravděpodobnost 5 %, že 

dojde k prodloužení zkoušky o 8 dnů. U alternativy s konstrukčními změnami mohou nastat 

tyto tři možnosti, a to optimistický scénář s dobou trvání 125 dnů s pravděpodobností 17%, 

nejpravděpodobnější scénář s dobou trvání 140 dnů s pravděpodobností 70 % a pesimistický 

scénář s dobou trvání 190 dnů s pravděpodobností 13 %. 

 

Příklad 4 s využitím analýzy stromu událostí znázorňuje obrázek 3-13, kde analýza pomocí 

rozhodovacího stromu obsahuje dvě alternativy odhadu doby trvání životnostní zkoušky 

rámu, a pro každou alternativu následují tři možnosti scénářů ukončení činnosti.  
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Obrázek 3-13 Rozhodovací strom pro odhad doby trvání životnostní zkoušky rámu 

 

Pokud nedojde k potřebě konstrukčních změn rámu, bude očekávaná doba odhadu doby 

trvání životnostní zkoušky rámu nejmenší hodnotou mezi uvedenými dvěma alternativami, 

tedy očekávaná délka trvání aktivity bude 110 dnů. Při potřebě provést konstrukční změny 

rámu bude očekávaná hodnota scénáře 143,95, čili 144 dnů. Tvorba rozhodovacího stromu 

v prostředí Precision Tree 5.5 probíhá zleva doprava, výpočet odhadu doby trvání 

jednotlivých alternativ probíhá zprava doleva a očekávaná hodnota každého uzlu se počítá 

jako suma součinu hodnot a pravděpodobností přiřazených větvím vystupujícím z tohoto 

uzlu v souladu s níže uvedeným vzorcem. 

 

Odhad doby trvání bez konstr. změn = 0,9  110 + 0,05  105 + 0,05  118 = 110,15 dnů 

Odhad doby trvání s konstr. změnami = 0,17  125 + 0,7  140 + 0,13  190 = 143,95 dnů 

 

Uvedené výpočty odhadu doby trvání s a bez konstrukčních změn při provedené životnostní 

zkoušce rámu je vhodné následně využít pro stanovení optimistické, nejpravděpodobnější a 

pesimistické varianty pro výpočet a simulaci harmonogramu projektu metodou PERT, 

například využitím aplikace @RISK for Project.  
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3.6 Časové řady 
Časovou řadou rozumíme posloupnost hodnot ukazatelů, měřených v určitých časových 

intervalech. Tyto intervaly jsou zpravidla rovnoměrné (ekvidistantní), a proto je můžeme 

zapsat následujícím způsobem: 

y1, y2, …, yn neboli yt, t = 1, …, n, kde y značí analyzovaný ukazatel, t je časová proměnná s 

celkovým počtem pozorování n.  

 

Časové řady členíme podle charakteru ukazatele: 

- okamžikové - hodnota ukazatele k určitému okamžiku t (např. počet evidovaných 

uchazečů), 

- intervalové - velikost sledovaného ukazatele závisí na délce intervalu, za který je 

sledován (např. měsíční náklady na rekvalifikace). 

 

Základní metody a postupy k analýze časových řad: 

- dekompozice časové řady - rozkládá časovou řadu na trendovou, cyklickou, sezónní a 

nesystematickou složku a zabývá se identifikací i modelováním zejména 

systematických složek, především trendové a sezónní složky. 

- Boxova-Jenkinsova metodologie - bere v úvahu při konstrukci modelu časové řady 

reziduální složku, která muže být tvořena korelovanými (závislými) náhodnými 

veličinami. Boxova-Jenkinsova metodologie tedy nejen muže zpracovávat časové rady 

s navzájem závislými pozorováními, ale dokonce těžiště jejich postupu spočívá právě 

ve vyšetřování těchto závislostí neboli tzv. korelační analýze. 

- Lineární dynamické modely - jsou zpravidla příčinné (kauzální) modely, kde je 

vysvětlovaná proměnná yt popisována vývojem svých zpožděných hodnot či dalších 

vysvětlujících faktorů. Rozdíl od modelu Box-Jenkinse spočívá v tom, že zde kromě 

popisované časové řady a bílého šumu vystupují ještě další časové řady – příčinné 

faktory. 

- Spektrální analýza časových řad má na rozdíl od předcházejících tří případů odlišný 

přístup spočívající v tom, že se zkoumaná časová řada považuje za směs sinusových a 

kosinusových křivek s různými amplitudami a frekvencemi. Často se rovněž hovoří o 

tzv. fourierovské analýze. Pomocí speciálních statistických nástrojů se zjišťuje obraz o 

intenzitě zastoupení jednotlivých frekvencí v časové řadě (tzv. spektrum řady). 
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U dekompozice časové řady se vychází z předpokladu, že každá časová řada může obsahovat 

čtyři složky: 

- trend (Trt), 

- sezónní složku (Szt), 

- cyklickou složku (Ct,) 

- náhodnou složku (Et). 

 

Provádění rozkladu (dekompozice) si klade za cíl snadněji identifikovat pravidelné chování 

časové řady než původní nerozložené rady. Vlastní dekompozice časové řady muže 

zahrnovat formu aditivní nebo multiplikativní.  

 

Aditivní dekompozice má tvar: 

yt = Trt + Ct + Szt + Et          (1) 

Multiplikativní forma má tvar: 

yt = Trt ⋅ Ct ⋅ Szt ⋅ Et         (2) 

 

Po aditivní dekompozici jsou jednotlivé složky časové řady ve stejných měrných jednotkách 

jako původní řada. Aditivní dekompozice se používá v případě, že variabilita hodnot časové 

řady je přibližně konstantní v čase. Pro multiplikativní dekompozici je trendová složka časové 

řady ve stejných měrných jednotkách jako původní časová řada, ale ostatní složky (cyklická, 

sezónní, nesystematická) jsou v relativním vyjádření. Tento způsob dekompozice se používá 

v případě, že variabilita časové řady roste v čase, nebo se v čase mění. Klasická analýza 

časových řad předpokládá, že trendová funkce má v čase konstantní parametry. V delším 

časovém období je tento předpoklad nereálný, proto je vhodné využívat adaptivní techniky, 

jako je metoda klouzavých průměrů nebo exponenciálního vyrovnávání. 

 

Exponenciální vyrovnání 

Metody exponenciálního vyrovnávání jsou velice často a s úspěchem v praxi používané 

metody k analýze časových řad. Je vhodné zejména pro krátkodobou predikci trendu. 

Metoda exponenciálního vyrovnávání je založena na všech předchozích pozorováních, 

přičemž jejich váha (w) směrem do minulosti klesá podle exponenciální funkce:       

       , kde n je počet pozorování a   je vyrovnávací konstanta v intervalu (0;1). Intenzita 
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zapomínaní, vyjádřená velikostí alfy, se stanoví na základě charakteru časové řady. Hledá se 

taková hodnota, u které je nejmenší hodnota MSE (Mean Square Error). 

 

Jednoduché exponenciální vyrovnávání, se používá pro nesezónní časové řady s lokálně 

konstantním trendem. Zobecněním této metody dostáváme nejdříve dvojité a dále trojité 

exponenciální vyrovnávání pro nesezónní časové řady s lokálně lineárním respektive 

kvadratickým trendem. Pro využití nesezónní časové řady s lokálně lineárním trendem byla 

navržena Holtova metoda. Holt-Wintersova metoda si navíc poradí i se sezónními časovými 

řadami. Existuje ještě mnoho dalších metod, avšak pro stanovení predikce vývoje bazického 

indexu v uvedeném příkladu užití predikce časové řady se omezím pouze na nesezónní 

časové řady s lokálně lineárním trendem, k jejichž předpovídání se používají metoda 

dvojitého exponenciálního vyrovnávání (neboli Brownova metoda) a Holtova metoda. 

 

Druhy exponenciální vyrovnání: 

- prvního stupně – nejjednodušší způsob vyrovnání, lze použít na časové řady, které 

nevykazují trend, 

- druhého stupně – používáme v případě, kdy lze předpokládat, že v krátkém období 

bude mít trendová složka lineární formu, 

- třetího stupně – používáme v případě, kdy lze předpokládat, že v krátkém období se 

bude trendová složka pohybovat po parabole. 

 

3.6.1 Příklad 5 Užití predikce časově řady 
Při uzavření kupní ceny na zhotovení a dodávku zboží (Elektrická jednotka) byla dohodnuta 

jako součást kupní smlouvy inflační doložka, Délka trvání kontraktu pro dodání první EJ je 30 

měsíců. Celková navýšená kupní cena se pak vypočte podle níže uvedeného vzorce: 

  (
   

   
     )            (3) 

kde: 

x= navýšená kupní cena 

BI₁= Bazický index za kalendářní měsíc, kdy došlo k předání předmětné el. jednotky 

BI₀=Bazický index za kalendářní měsíc, kdy došlo k podpisu Kupní smlouvy 

KC=kupní cena za předmětnou el. jednotku 
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Bazickým indexem za kalendářní měsíc se rozumí index spotřebitelských cen za daný 

kalendářní měsíc vztažený k základnímu období, a to ve smyslu údajů vydávaných Českým 

statistickým úřadem: v současnosti na webové adrese  

www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mirainflace oddíl 4, sloupec dle příslušného měsíce (tabulka 

3-4). Toto navýšení ceny bude zohledněno a fakturováno prodávajícím v rámci konečné 

faktury vystavené za elektrickou jednotku a kupující se zavazuje uhradit takto navýšenou 

kupní cenu elektrické jednotky. Vstupní data dle výše zmíněného odkazu jsou uvedena 

v tabulce 3-4. Cílem příkladu je predikce výše inflace za dobu třiceti měsíců, příklad bude 

řešen pomocí dvojitého exponenciálního vyrovnání. 

 

 

Tabulka 3-4 Vstupní data dle výše zmíněného odkazu, rok 2005 = 100 
 
Na základě uvedených dat bylo pro predikci indexu spotřebitelských cen použito dvojité 

exponenciální vyrovnání s lineárním trendem trendové složky – tedy aditivní model. Pro 

predikci časové řady je použit program STATISTICA 7. Na obrázku 3-14 je tak uvedena 

predikce časové řady indexu spotřebitelských cen pomocí dvojitého exponenciálního 

vyrovnání. Predikované hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3-5. 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mirainflace%20oddíl%204


 

 

 
 

62 

 

Obrázek 3-14 Zpracovaný odhad predikce časové řady pomocí dvojitého exponenciálního 
vyrovnání v STATISTICA 7  
 

Predikce časové řady vývoje bazického indexu pomocí exponenciálního vyrovnání v STATISTICA 7  

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

x x x 121,1 121,6 122,3 122,9 123,3 123,2 123,3 123,8 124,0 

125,9 126,3 126,6 126,8 127,3 128,0 128,5 128,9 128,8 129,0 129,5 129,7 

131,6 132,0 132,3 132,4 133,0 133,6 134,2 134,6 134,5 x x x 

Tabulka 3-5 Predikované hodnoty časové řady pomocí exponenciálního vyrovnání 
 
Z výsledných predikovaných hodnot (predikované hodnoty představují časový úsek od 1. 4. 

2012 do 1. 9. 2014) uvedených v tabulce 3-4 a z obrázku 3-12 lze usuzovat, že inflace bude 

v příštích měsících stoupat, což může mít za důsledek růst cen vstupních surovin a energií. 

 
Vlastní výpočet predikované navýšené kupní ceny podle vzorce (3) 

  
   

   
                   

BI1 = 134,5117 

BI0 = 120,9  

  
        

     
                                        

Z provedeného výpočtu je zřejmý nárůst kupní ceny o 8,7486 mil. Kč. 
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Simulace odhadu dopadů inflačního rizika 

Pro simulaci odhadu dopadů inflačního rizika byla využita simulace Monte Carlo s níže 

stanovenými hodnotami pro MIN, N, MAX. Při výpočtu MIN je BI1MIN (127,9636) rovno 

průměru z predikovaných hodnot uvedených v tabulce 3-5 . Tato hodnota byla stanovena 

jako minimální hodnota inflace, která vznikne za dobu 30 měsíců. Při výpočtu N je použit 

předešlý vypočtený index BI1 (134,5117). Při výpočtu MAX je k BI1 přičtena směrodatná 

odchylka (4,141054), což představuje hodnotu BI1MAX (138,6528). Směrodatná odchylka byla 

vybrána jako nejdelší možná vzdálenost od nejpravděpodobnější varianty N. Vypočtené 

indexy dle vzorce (3) bez znásobení kupní ceny dle smlouvy jsou uvedeny v tabulce 3-6. 

 

 MIN N MAX 

1,008425 1,062587 1,096839 

Tabulka 3-6 Vypočtené indexy  
 
Následně je provedena simulace odhadu dopadu inflačního rizika v prostředí MS EXCEL 2010 

programem @RISK pomocí trojúhelníkového – obrázek 3-15 a PERT rozdělení – obrázek 3-

16. Varianty optimistická (Opt), nejpravděpodobnější (N), pesimistická (Pes) jsou uvedeny 

v předešlé tabulce. 

 

 

Obrázek 3-15 Odhad inflace pomocí trojúhelníkového rozdělení 
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Obrázek 3-16 Odhad inflace pomocí PERT rozdělení 
 
Z grafu je patrné, že po dobu kontraktu můžeme odhadovat navýšení ceny v průběhu 30 

měsíců dle Trojúhelníkového rozdělení od 2,38% až 8,44% a podle rozdělení PERT od 3,07% 

až 8,5%. Takto velký rozdíl je u obou typů rozdělení způsoben délkou časového intervalu 

predikce, která činí 30 měsíců a momentální ekonomickou situací, z které predikce vychází. 

V této situaci však záleží na postavení zákazníka vůči výrobci. Vzhledem k současnému 

ekonomickému vývoji České republiky, zemí eurozóny, růstu cen vstupních surovin a 

nejistoty v oblasti stanovení sazeb nepřímých daní na příští rok. Doporučuji stanovit sazbu 

pro navýšení kupní ceny o očekávanou hodnotu, která byla získána simulací Latin Hypercube 

trojúhelníkového a PERT rozdělení. Očekávána hodnota se u obou typů rozdělení pohybuje 

okolo 6 %, a proto o tuto hodnotu doporučuji vzhledem k výše zmíněným okolnostem kupní 

cenu navýšit.  

 

3.7 Analýza nákladů a přínosů CBA 
Analýza nákladů a přínosů CBA (Cost/Benefit Analysis) může být použita pro hodnocení rizik 

tam, kde jsou celkové očekávané náklady porovnávány s celkovými očekávanými přínosy 

s cílem vybrat nejvhodnější, v tomto případě nejziskovější variantu. Principem metody CBA je 

tak porovnání kvantifikovaných nákladů a přínosů (výnosů) a vyhodnocení, zda má daný 

projekt za daných podmínek smysl realizace. Rozpor může nastat mezi způsobem vyjádření 

nákladů a přínosů, kde náklady jsou většinou vyjádřeny peněžními jednotkami a přínosy 
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mnohdy finančně nelze přímo vyjádřit. Nejčastější využití metody CBA dnes nalezneme u 

rozhodování u investic ve veřejném sektoru. 

 

Podle [17]  může metoda CBA při analýze nákladů a přínosů zahrnovat kombinaci 

kvalitativních s kvantitativními prvky. Při tvorbě kvantitativní CBA se shromažďuje peněžní 

hodnota všech nákladů a přínosů pro všechny zainteresované strany, které jsou zahrnuty do 

rozsahu platnosti analýzy, a nastavuje se podle různých časových období, ve kterých náklady 

a přínosy narůstají. Obvykle se využívá výpočtu čisté současné hodnoty NPV (Net Present 

Value) a vnitřního výnosového procenta IRR (Internal Rate of Return), které se stávají 

vstupním materiálem k posouzení a rozhodnutí o riziku.  

 

Podle [40] je výstupem u CBA je informace o relativních nákladech a přínosech různých 

variant nebo zásahů. Ty mohou být vyjádřeny kvantitativně jako NPV, IRR nebo jako poměr 

současné hodnoty přínosů k současné hodnotě nákladů. Hlavní výhodou kvantitativního 

vyjádření u metody CBA je porovnání nákladů a přínosů v peněžní formě. Hlavní nevýhodou 

pak obtížně stanovitelná diskontní sazba, obtížně proveditelný převod neekonomických 

hodnot přínosů na ekonomické hodnoty přínosů, zahrnutí utopených nákladů, nadhodnocení 

nebo podhodnocení efektů plynoucích z investice a problematické odhadnutí přínosů 

související s veřejným blahem. 

 

Podle [13] může být CBA použita k rozhodnutí mezi variantami, které zahrnují riziko jako je 

vstup pro rozhodnutí, zda má být riziko ošetřeno, k rozlišení mezi formami ošetření rizika a 

k rozhodnutí o nejlepší formě ošetření rizika a k rozhodnutí mezi různými postupy řízení 

rizika. 

 

Na obrázku 3-17 je zobrazen základní postup při zpracování CBA do několika základních a na 

sebe navazujících kroků. Pořadí jednotlivých kroků není zcela striktní, stejně jako jejich 

vymezení. Tabulka 3-7 představuje ukázkový příklad využití metody CBA u přírůstkových 

benefitů realizovaného projektu pomocí jednoduché tabulky, která zobrazuje jejich 

posouzení z pohledu nákladů a přínosů Součástí CBA přírůstkových benefitů je i proces řízení 

rizik podle vybraných přístupů řízení rizik související s jejich identifikací a analýzou formou 

kvantifikace a hodnocení.  
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CBA/období 2010 2011 

Předpokládané dodatečné příjmy z 
projektu v případě, že je zafixován 
směnný kurz 

80 000 Kč 90 000 Kč 

Předpokládané dodatečné příjmy z 
projektu v případě, že není zafixován 
směnný kurz 

90 000 Kč 115 000 Kč 

Hotovostní tok (příjem) plynoucí 
z investice 

100 000 Kč 250 000 Kč 

Tabulka 3-7 Příklad přírůstkových Benefits (přínosů) 
 

Vymezení struktury beneficientů

Definice podstaty projektu

Popis rozdílů mezi investiční a nulovou 
variantou

Vyčlenění a slovní popis neocenitelných 
nákladů a přínosů

Určení a kvantifikace relevantních nákladů a 
přínosů pro všechny fáze projektu

Převod ocenitelných nákladů a přínosů na 
hotovostní toky

Stanovení diskontní sazby

Výpočet kriteriálních ukazatelů

Citlivostní analýza

Závěrečné posouzení hodnoceného projektu

Doporučení financování investice na základě 
rozhodnutí o její přijatelnosti 

Základní postup při zpracování CBA

 

Obrázek 3-17 Základní postup při zpracování CBA 
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3.8 Citlivostní analýza 
Citlivostní analýza zjišťuje vliv různě velkých odchylek vybraných parametrů na celkový 

průběh analyzované činnosti. Například vybraným parametrem pro citlivostní analýzu 

harmonogramu projektu se obvykle rozumí faktory, které mají vliv na úspěšnost realizace 

projektu. Základním typem citlivostní analýzy je jednofaktorová analýza, u které se zjišťují 

dopady izolovaných změn jednotlivých faktorů na vybrané kritéria. Pro realizaci citlivostní 

analýzy se hojně využívají kvantitativní scénáře s grafickým znázorněním v podobě tornádo 

grafů, uzlových grafů, grafu mezních bodů, nebo matic nejistoty. 

 

Obecně citlivost veličiny X na veličinu Y udává, jak se změní X při změně Y a při současném 

zachování stability ostatních veličin. Nejčastěji se sledují relativní změny – tj. o kolik % se 

změní veličina X při změně vstupní veličiny Y o 1 %. 

 

U projektového řízení s implementovaným řízením rizik pomáhá citlivostní analýza 

identifikovat kritické okamžiky, kdy skutečné odchýlení určitého parametru oproti jeho 

plánovanému vývoji (z hlediska nákladů) může mít mnohem větší vliv na plánovaný výsledek 

projektu (v důsledku nelineárního průběhu citlivostní křivky tohoto parametru), než jak bylo 

původně předpokládáno. Toto skutečnost pak může být podnětem k další analýze nebo 

úpravě projektu. 

 

Podle [25] má analýza citlivosti také určitá omezení mezi která patří zejména: 

- Zjišťuje dopady izolovaných změn, a proto nerespektuje možnou závislost některých 

rizikových faktorů, kdy určitá změna jednoho faktoru může vyvolat změny jiného či 

jiných faktorů. 

- Nerespektuje často odlišnou míru nejistoty jednotlivých faktorů rizika, kdy možné 

odchylky některých rizikových faktorů od nejpravděpodobnějších hodnot mohou být 

menší než ± 10 % a jindy zase výrazně vyšší.   

- Její uplatnění je omezeno na kvantifikované rizikové faktory. 

 

I přes tato uvedená omezení je možné považovat citlivostní analýzu za užitečnou podporu 

pro stanovení významnosti jednotlivých rizikových faktorů. 
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3.8.1 Příklad 6 Užití citlivostní analýzy 
U provedené rizikové analýzy konkrétního projektu uvedené v tabulce 3-8 provedeme 

posouzení významnosti rizikových faktorů ovlivňujících výši rezervy projektu. Zjistíme 

citlivost výše rezervy na rizika projektu na změny hodnot jednotlivých rizikových faktorů o ± 

10 % od jejich očekávané hodnoty EPERT. 

 

 
Tabulka 3-8 Vstupní tabulka pro citlivostní analýzu  
 
Rezerva na rizika projektu se vypočte jako suma očekávaných hodnot rizik ve sloupci EPERT  

                                              

                                   

 

Pro analýzu citlivosti využijeme počítačové podpory, konkrétně aplikaci TopRank 5.5 od firmy 

Palisade. Díky této aplikaci lze výsledky analýzy citlivosti snadno zobrazit graficky formou 

tornádo grafů - obrázek 3-18 a formou spojnicových grafů - obrázek 3-19. Výhodou 

grafického zobrazení výsledků citlivostní analýzy je, že dokáže vytvořit rychlou představu o 

velikosti vlivu jednotlivých faktorů rizika na zvolené kritérium, a tím i o významnosti 

jednotlivých faktorů. 

 

Rezreva 

projektu 

(tis.)

Opt. N Pes
M1c nevyhovující termíny dodání z 

hlediska kapacit výroby

omezené interní kapacity 

výroby v roce 2012,  neplnění 

termínu dodávky 

440 2 050 4 320 2 160

T7c dokumentace (provozování, 

údržba), školení zákazníka

požadavek na provedení 

školení
55 86 500 150

T5c technické problémy dalších 

partnerů v projektu

opakování technických 

problémů s dopadem do PKH 

a nákladů servisu

200 550 3 000 900

F3d vlastní nákladové sazby 

mimo výrobu (technika, 

servis)

úspora v sazbách

-2 560 -1 980 -1 520 -2 000

N1a dominantní postavení 

dodavatele(ů) na trhu

navýšení ceny požární 

ústředny s ohledem na 

plnění požadavků TSI

180 755 1 000 700

ID Název rizika V čem spočívá riziko
Varianty

EPERT

1 910
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Obrázek 3-18 Tornádo graf Rezervy projektu 
 
V Tornádo grafu Rezervy projektu jsou zobrazeny faktory, které ovlivňují rezervu na rizika 

projektu podle velikosti dopadů jejich změn na rezervu o ± 10 % od očekávaných hodnot. 

Faktory s nejvýznamnějšími dopady tvoří rizika M1c (nevyhovující termíny dodání z hlediska 

kapacit výroby), F3d (vlastní nákladové sazby mimo výrobu - technika, servis), T5c (technické 

problémy dalších partnerů v projektu) a N1a (dominantní postavení dodavatelů na trhu). 

Riziko T7c má zanedbatelný vliv pro dopad na výši rezervy při změně o ± 10 % od své 

očekávané hodnoty, a proto není v grafu uvedena.  

 

Tabulka 3-9 uvádí hodnoty jednotlivých faktorů rizika snížené (minimum) a zvýšené 

(maximum) o 10 %, které mají vliv na zvýšení, respektive snížení rezervy na rizika projektu o 

procentní změnu uvedenou ve sloupce change (%). Riziko M1c tak při změně o -10 % 

znamená změnu rezervy na rizika projektu o -6,2 % na hodnotu 2041,57 tis. Kč a při změně o 

+10 % znamená změnu rezervy na rizika projektu o 6,2 % na hodnotu 2278, 43 tis. Kč. 

 

What-If Analysis Summary for Output Rezerva na rizika projektu 

      Minimum Maximum 

  
 

  Output Input Output Input 

Rank Input Name Cell Value Change (%) Value Value Change (%) Value 

1 M1c (M5) M5 1791 -6,20% 2041,57 2028 6,20% 2278,43 

2 F3d (M8) M8 1800 -5,74% -2109,66 2019 5,74% -1890,34 

3 T5c (M7) M7 1860 -2,58% 850,65 1959 2,58% 949,35 

4 N1a (M9) M9 1871 -2,01% 661,62 1948 2,01% 738,38 

Tabulka 3-9 Hodnoty faktorů získané citlivostní analýzou 
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Ze spojnicového grafu Rezervy na rizika projektu podle obrázku 3-19 plyne, že závislost 

zmiňované rezervy na každém faktoru rizika je lineární a je proto zobrazena přímkami. Platí 

pravidlo, že čím je sklon přímky odpovídající určitému faktoru rizika větší, tím je zmiňovaná 

rezerva na změny tohoto faktoru citlivější. U tohoto spojnicového grafu je pro každý vstup je 

zaznamenána procentní změna jeho hodnoty od očekávané hodnoty a je vynesena na osu X 

a procentní změna ve výsledcích je znázorněna na ose Y. Graf často připomíná pavučinu. 

 

 

Obrázek 3-19 Spojnicový graf Rezervy na rizika projektu 
 

Citlivostní analýza i přes svá omezení představuje užitečnou podporu stanovení významnosti 

rizikových faktorů. Na obrázku 3-18 si můžeme všimnout chybějícího rizika T7c, které 

představuje zanedbatelný vliv na výši rezervy na rizika, a proto není v obrázku 3-18 uvedeno. 

Největší vliv různě velkých odchylek vybraných rizik tak na celkovou výši rezervy mají rizika 

M1c a F3d. 

3.9 Modelování diskontovaného cash flow 
Typický diskontovaný cash flow model pro potenciální investice predikuje odhady nákladů a 

výnosů po dobu životnosti projektu a provádí diskontování těchto příjmů zpět na současnou 

hodnotu. Většina analytiků při tvorbě modelu začíná se základním modelem a následně 

přidává nejistotu k důležitým prvkům modelu. Podle [39] je naštěstí matematika podílející se 
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na přidání rizika pro tyto typy modelu poměrně jednoduchá. Při tvorbě modelu budeme 

v tomto případě vycházet ze základního modelu cash flow, který má podobu uvedenou na 

obrázku 3-20 se zaměřením na modelování jednotlivých prvků. Při tvorbě modelu je nutné si 

upřesnit a vzít v úvahu tyto body: 

 

- Expertní odhady - u investičních modelů se musíme spoléhat na odborné posouzení 

odhadované proměnné, jako náklady, vývoj časové řady, objemy prodeje, výše 

diskontování, atd.  

- Získávání potřebných dat, výběr pravděpodobnostního rozdělení - obvykle není 

k dispozici dostačující množství historických dat pro práci, protože tyto projekty se 

realizují obvykle na základě strategického rozhodnutí managementu podniku a 

vzhledem k výši objemu vložených investic nejsou tedy tak časté.   

- Korelace – korelace v diskontovaných cash flow modelech nabývá na své důležitosti, 

neboť je pravděpodobné, že u proměnných v modelu existují vzájemné korelace.  

- Časové řady – je vhodné využít různé techniky modelování časových řad. Sezónní a 

autoregresní modely jsou užitečné pro modelování inflace, kurzů a úrokových sazeb v 

průběhu čase v cash flow modelu s přesnou predikcí na krátkou dobu.  
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Modelování prvků u kapitálové investice diskontovaného cashflow modelu

Modelování vstupních parametrů

Tvorba cash flow modelu

Modelování výstupních parametrů

Odborné odhady Použité data Jednotlivá rizika Predikce časových řad

Použití pravděpod. 
rozdělení

Kombinace 
znaleckých posudků

Hledání korelací mezi 
vstupními daty

Zdroje chyb

Kvalita dat
Výběr rozdělení

Statistická analýza

Identifikace
Modelování
Korelace dat

Hledání příležiotstí

Růst trhu
Objem prodeje
Směnný kurz

Úrokové sazby

Plánování Tvorba modelu Tvorba rozhodovacího nastavení 
modelu

Kontrola Eliminace častých chyb

Grafy
Úprava rozhodovacího 

nastavení modelu 
Požadovaná 

hodnota investice
StatistikyDCF opatření VaR model

Rozhodovací proces o investici podle výstupních parametrů modelu

 

Obrázek 3-20 Modelování prvků u kapitálové investice diskontovaného cashflow modelu. 
 

Proměnné v časových řadách jsou často ovlivněny jednotlivými identifikovatelnými „šoky“, 

jako jsou změny ve volbách, změny zákona, zavedení konkurenta, zahájení nebo konec války, 

skandál, atd. Modelování výskytu šoku a jeho účinky mohou třeba vzít v úvahu několik prvků: 

- náhodný výskyt „šoku“; 

- změna pravděpodobnosti nebo velikosti dopadu jiných možných „šoků“; 

- účinek „šoku“ a velikost jeho trvání. 

 

Při přípravě projektů v podniku se standardně připravuje portfolium možných projektů, které 

se posoudí z hlediska očekávaných přínosů pro podnik, návratnosti vložených prostředků a 

podle dostupných zdrojů se vyberou projekty k realizaci.  

 

Podle [15] návratnost vložených prostředků je třeba vyhodnotit pro investiční i vývojový 

projekt a přínosy každého projektu je třeba převést do finančního vyjádření, obvykle ve 

formě čisté současné hodnoty projektu (Net Present Value, NPV) a vnitřního výnosového 
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procenta (Internal Rate of Return, IRR). Záleží jistě na velikosti projektu, ale pro projekty 

významné pro celý podnik je třeba kalkulaci NPV a IRR provést, a to včetně zahrnutí vazby na 

konečnou ziskovost výrobků, kterých se příslušný projekt týká. 

 

Dva hlavní parametry v ziskovosti u modelů diskontovaného cash flow (DCF) jsou čistá 

současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR). Čistá současná hodnota (NPV) je 

finanční veličina vyjadřující současnou hodnotou budoucích peněžních toků a (případného) 

současného výdaje. Tato veličina se používá jako kritérium pro hodnocení výnosnosti 

investičních projektů. Hlavní výhodou tohoto kritéria je zohlednění faktoru času. Vnitřní 

výnosové procento (IRR) nám vlastně říká, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, 

pokud zvážíme časovou hodnotu peněz. Jinými slovy je to takový ukazatel rentability investic 

(ROI), které ovšem počítá s diskontovaným cashflow. IRR je zároveň takovým diskontem, u 

kterého vyjde při dosazení do vzorce pro čistou současnou hodnotu NPV = 0, což je spíše 

matematická než ekonomická definice. 

 

Hlavní nedostatky metody DCF výpočtem pomocí NPV je, že předpokládá, že 

pravděpodobnostní rozdělení cashflow jsou symetrické a že neexistují korelace mezi jejími 

parametry. Pravděpodobnostní rozdělení nákladů a výnosů téměř vždy vykazují určitou 

formu asymetrie, a u typického investičního projektu je také vždy určitá forma korelace mezi 

jednotlivými parametry u NPV pro výpočet DCF v časové řadě. Například, prodeje v jednom 

období jsou často ovlivněny předchozími prodeji, kapitálový vklad v jednom období často 

znamená, že se nevyskytuje v příštím období (např. rozšíření továrny) nebo model může 

obsahovat autokorelaci časové řady predikce cen, výrobní ceny nebo objem prodeje. Pokud 

je silná pozitivní korelace mezi peněžními toky, bude tato výpočet NPV pro stanovení DCF 

nepřesný a může způsobit přecenění vypočteného diskontovaného cashflow. Naopak, silná 

negativní korelace mezi peněžními toky má za následek podcenění vypočítané hodnoty NPV 

pro stanovení DCF. V praxi, se využívá rizikově vážená diskontní sazba. 

 

IRR však na rozdíl od NPV už není tak univerzální. Tuto metodu hodnocení investic lze, díky 

matematickým zákonitostem použitým pro výpočet, použít pouze v případě, kdy záporné 

peněžní toky probíhají na začátku hodnocené investice a všechny následující peněžní toky 

jsou (ve svém součtu) již pozitivní. Přesněji jde o to, aby se znaménko souhrnných peněžních 
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toků měnilo po celou dobu projektu právě jednou. U NPV přitom takovéto omezení 

neexistuje. Pro výpočet IRR je třeba zřetelně oddělit období počátečních investic, kdy jsou 

peněžní toky záporné a období projevení přínosů z projektu, kdy jsou souhrnné peněžní toky 

už kladné. Jako „správná“ minimální hodnota pro IRR se udává taková hodnota, kdy je IRR 

shodné jako vážené průměrné náklady na kapitál WACC (Weighted average cost of capital). 

 

Podle [41] je pro realizaci projektů důležitá znalost budoucího vývoje vnějšího prostředí 

podniku i jeho interní činnost. Jak vnější, tak vnitřní prostředí podniku jsou poznamenány 

nejistotou. Hlavní faktory, které jsou u investičních a vývojových projektů ve strojírenském  

podniku ovlivněny nejistotou, jsou uvedeny na obrázku 3-21.  

Nejistoty u vstupů a výstupů na projektu při plánování a realizaci projektů 

ve strojírenských podnicích 

Vstupy Projekt Výstupy

Suroviny

Energie

Ostatní materiál

Dodavatelé

Personální náklady

Směnný kurs

Dostupnost 

financování

Úspěšnost vývoje

Úspěšnost 

provozních zkoušek

Patenty, licence

Dostupnost zdrojů

(personální, zařízení)

Vazby na ostatní 

projekty

Poptávka

Tržní ceny

Konkurence

Zákazníci

Regulace, cla

Směnný kurs

 

Obrázek 3-21 Nejistoty u vstupů a výstupů na projektu při plánování a realizaci projektů ve 
strojírenských podnicích podle [15] 
 

Působení nejistoty na přínos projektu k hospodaření podniku se projeví na vstupech v cenách 

i dostupnosti surovin, energií a ostatního materiálu, vliv má také spolehlivost dodavatelů, 

vývoj mezd, směnný kurs při nákupu za cizí měny a dostupnost a cena financování podniku, 

pokud jsou potřeba vnější zdroje financování. U výstupů záleží na změně poptávky a cen na 

trhu, vliv má působení konkurence, která může přijít na trh s inovovanými výrobky, novými 

patenty, nebo agresivní cenovou politikou. U zákazníků může dojít ke změnám v časovém 

rozložení objednávek, k finančním potížím vedoucím k zpoždění i zastavení plateb. Vyvíjí se i 

politika v oblasti regulace a cel, na tržby při exportu má vliv kolísání směnného kursu. Vnitřní 

nejistoty jsou zejména ve schopnosti podniku dosáhnout požadovaných cílů vývoje nebo 

investic po stránce technické a výsledky úspěšně zavést v provozu. Vliv má i situace v oblasti 

průmyslových práv, kde je možné narazit na chráněná řešení nebo naopak získat výhody 
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patentování výsledků vlastního vývoje. Důležitá je dostupnost personálních i ostatních zdrojů 

pro realizaci projektu, často i ve vazbě na ostatní projekty, kdy dochází ke konfliktu zdrojů, 

někdy je třeba využít výsledky ostatních paralelně probíhajících projektů.  

 

Uvedené nejistoty znamenají rizika pro úspěšnost projektu měřenou jak dosažením 

požadovaných technických parametrů, tak i ve finanční oblasti pomocí NPV projektu. Z výše 

uvedených příkladů je přitom zřejmé, že nejistoty mohou výsledky projektu ovlivnit 

negativně i pozitivně, například v oblasti tržeb je potenciálně jak ohrožení při poklesu trhu, 

tak příležitost vyššího zisku při růstu trhu. Schopnost správně ocenit rizika při rozhodování o 

realizaci projektu a dokázat sledovat a řídit faktory ovlivňující rizika při realizaci projektu má 

v současné době klíčový význam pro projekty prováděné podnikem v konečném důsledku i 

pro celý podnik.  

 

3.9.1 Příklad 7 Využití simulací u výpočtu DCF pomocí NPV 
Výpočty diskontovaných peněžních toků (DCF) jsou častým příkladem využití simulačních 

technik. Ukázkový příklad modeluje výpočet čisté současné hodnoty investičního záměru na 

základě uvedených příjmů a nákladů za období 9 let uvedených v mil. Kč. Tempo růstu příjmů 

je po celé sledované období konstantní ve výši 5 %. Obdobně je uvažována i hodnota fixních 

nákladů, která představuje po celé sledované období hodnotu 350 mil. Kč. Podíl variabilních 

nákladů v % je určen metodou PERT z hodnot min, ml, max, které jsou po celé sledované 

období konstantní. Hodnota Profit Cash Flow představuje výši čistého zisku za sledované 

období. Jedná se o rozdíl mezi Příjmem a Náklady za sledované období. Pro vlastní výpočet a 

odhad diskontovaných peněžních toků (DCF) pomocí NPV je využita simulace Latin 

Hypercube z již výše zmíněné aplikace @RISK, kdy je provedeno 10 000 iterací.  

 

Ve vytvořeném modelu uvedeném v tabulce 3-9 tvoří zdroje rizik tempo růstu příjmů (příjmy 

jsou uvedeny v mil. Kč) a variabilní náklady (variabilní a fixní náklady jsou uvedeny v mil. Kč) 

jako procento tržeb. Poté, vezmeme v úvahu předpokládané investice, je diskontní faktor 

odvozen od DCF. Po provedené simulaci aplikací @RISK, je střední hodnota (průměr) DCF 

známá jako čistá současná hodnota (NPV). V příkladu 7 výsledky ukazují, že průměrná DCF je 

pozitivní (asi 210 mil. Kč). Rozhodnutí o tom, zda pokračovat či nikoli, s tímto projektem 
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bude tedy záviset na výši čisté současné hodnoty a hodnocení rizika a jeho mezní tolerance 

podle provedené simulace aplikací @RISK managementem projektu. 

 
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Příjem   1000 1050,0 1102,5 1157,6 1215,5 1276,3 1340,1 1407,1 1477,5 1551,3 

Tempo růstu     5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

průměr     5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

volatilita     8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

                        

Fixní náklady   350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Variabilní náklady   503 529 555 583 612 642 675 708 744 781 

Variabilní náklady %   50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 

min   48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 

ml   50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

max   54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 

                        

Profit/Cash Flow   147 172 198 225 254 284 316 349 384 420 

                        

DCF 15% 1 210,3                    

Investice 1000                     

Net DCF (NPV)   210,3                    

Tabulka 3-10 Výpočet NPV ukázkového příkladu 
 
Z tabulky 3-10 je zřejmé, že hodnota NPV je kladná, tudíž se z pohledu ekonomické 

efektivnosti projektu jedná pozitivní výsledek a projekt je možné realizovat s uvedeným 

ziskem.  

 

Obrázek 3-22 představuje provedenou simulaci metodou Latin Hypercube aplikací @RISK 

s tolerančními mezemi – dolní toleranční mez 5 % představuje hodnotu – 297 mil. Kč a horní 

interval toleranční meze 95 % představuje hodnotu 795 mil. Kč. Jak je vidět z grafu na 

obrázku 3-20, lze o kumulované pravděpodobnosti možné říci: 

- pravděpodobnost, že čistý zisk nebude nulový, je přibližně 28 %, 

- očekávanému zisku 210,3 mil. Kč odpovídá pravděpodobnost 50 %, 

- pravděpodobnost, že čistý zisk bude 650 mil. Kč, je přibližně 20 %. 
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Obrázek 3-22 Simulace NPV aplikací @RISK u ukázkového příkladu 
 

 
Z pohledu hodnocení rizika investičního záměru je potřeba rozhodnout, zdali je investice 

dostatečně zisková a správně vyhodnotit hrozby, které by mohly vést k zápornému zisku a 

příležitosti, které by mohly investiční záměr o čistý zisk značně navýšit. V této situaci 

doporučuji využít uvedených přístupů k řízení rizik projektů (ATOM, IPMA, PMI, ISO 

31 000…)a uplatnit všechny fáze a procesy týkající se řízení rizik od procesu stanovení 

kontextu, identifikace rizik, analýzy kvantifikace a hodnocení rizik až po jejich průběžné 

monitorování.  
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4 Návrh databázového systému 
 
Dnešní moderní společnost je postavena na databázových systémech, od evidence občanů, 

přes zdravotnictví, hospodářství, školství, evidenci automobilů až po letectví, výzkum, nebo 

síť mobilních telefonů. Pojem databáze proto dnes není cizí pojem, neboť lidé mají potřebu 

evidovat, shromažďovat a pracovat s informacemi již odpradávna. Databázové systémy jsou 

speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být 

značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit, mazat, zadávat, různým 

způsobem zobrazovat a podobně. Návrh databázového systému pro řízení rizik projektů 

průmyslového podniku vyšel ze zkušeností autorů publikace [1], kde je velmi dobře popsána 

metodika řízení rizik i třídník rizik. Do návrhu databázového systému byly dále vzaty v potaz i 

přínosy a nedostatky ostatních metod řízení rizik projektů zmíněných v předešlé kapitole. 

Řešení kvantifikace vybraných rizik by tak bylo možné uložit v databázi jak součást přílohy 

k vybranému riziku.  

 
V 60. letech dvacátého století se s rozvojem výpočetní techniky objevily pojmy jako 

databáze, entita, atribut entity a vazba mezi entitami, které tvoří základní pojmy pro tvorbu 

databázového systému. Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis 

reálného světa (např. evidence studentů, členů hnutí, automobilů…). Entitou rozumíme 

prvek reálného světa (např. člověk, stroj, automobil, město), který je popsán svými 

charakteristikami (vlastnostmi). Ty se většinou označují jako atributy (např. jméno, příjmení, 

pohlaví, typ, hmotnost).  

 

Dalším důležitým pojmem je vazba mezi entitami. Jednotlivé entity odpovídající prvkům z 

reálného světa, mají mezi sebou určitý vztah. Např. každý člověk má právě jedny osobní 

údaje vedené na magistrátě, na oddělení občanských průkazů. To hovoříme o vazbě typu 1:1. 

Dalším typem je vazba 1:N, jíž bude odpovídat např. skutečnost, že jeden člověk může 

vlastnit více bankovních účtů (ale jeden bankovní účet může být vlastněn pouze jedním 

člověkem). Posledním typem vazby je M:N. Zde není žádné omezení, příkladem by mohla být 

situace, že student na vysoké škole si může zapsat několik různých předmětů (ale jeden 

předmět může být zároveň zapsán více studenty) [42].  
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Dalším důležitým pojmem z oblasti tvorby databází je databázový model. Ten byl zaveden 

jako prostředek pro popis databáze. Mezi první databázové modely patří: hierarchický 

(založen na modelování hierarchie mezi entitami se vztahy podřízenosti a nadřízenosti) a 

dále síťový (vychází z teorie grafů, uzly v grafu odpovídají entitám a orientované hrany 

definují vztahy mezi entitami). V 70. letech se uvedené databázové modely ukázaly být 

nedostatečné (objevily se problémy s realizací a implementací vazby M:N), a proto vznikl 

relační model, který se stal standardem a používá se dodnes [43]. Databázové modely se tak 

obvykle dělí podle typu: 

- Hierarchická databáze – tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické 

uspořádání dat má stromovou strukturu.  

- Síťová databáze – tato databáze je založená na síťovém modelu, ve kterém jsou data 

logicky i fyzicky uspořádána jako uzly rovinného grafu. Každý záznam může být 

spojený s libovolným počtem dalších záznamů.  

- Objektová databáze – tato databáze je založena na objektech, jejich zapouzdření a 

dědičnosti. Místo tabulek jsou zde uloženy přímo objekty, včetně svých vlastností, a 

místo řádků se ukládají samotné instance objektů.  

- Relační databáze – tato databáze založená na relačním modelu, v němž jsou data 

logicky uspořádána do relací, tj. výsledků kartézského součinu nad doménami neboli 

množinami údajů. Relační databáze je založena na tabulkách, které obvykle chápeme 

tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy.  

 

4.1 Návrh struktury databáze 
Architektura navržené databáze pro řízení rizik projektů musí respektovat konkrétní 

prostředí a podmínky podniku. Při vytváření aplikace, která načítá nebo ukládá nějaká data, 

je jedním z nejdůležitějších prvních kroků správný návrh datových struktur, ve kterých budou 

tato data uchována. Při návrhu struktury databáze byly brány v potaz následující body: 

- Hodnoty v jednotlivých sloupcích tabulek by měly být vnitřně nedělitelné. 

- Data by měla být ukládána do sloupců správných typů. 

- Jednotlivé řádky by měly mít jednoznačný identifikátor (primární klíč) nezávislý na 

uložených datech. 

- Veškerá data kromě odkazů na primární klíče by v databázi měla být uložena právě 

jednou. 
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- Návrh databáze by měl být pevný a webová aplikace by ani neměla mít právo 

modifikovat strukturu existujících tabulek nebo vytvářet tabulky nové. 

 

Struktura databázového systému je popsána pomocí datového slovníku, který je součástí 

přílohy 2. Tato databáze je zaměřena na uchovávání dat o rizicích jednotlivých projektů a 

jejich následnou evidenci. Jedná se o proces počínající výběrem typu projektu, přiřazením 

vhodných rizik z registru rizik, vyplněním specifických parametrů rizika dle navrženého 

formuláře pro zadávání parametrů rizika a končící zadáním všech významných rizik týkající se 

daného projektu. V návrhu databáze se vychází ze současné metodiky řízení rizik projektů 

autorů publikace [1].  

 

Prvním krokem pro tvorbu struktury databáze je definice a analýza dat, které bude nutné 

evidovat v navrhované databázi pro řízení rizik projektů. Následuje určení vzájemné 

závislosti a stanovení vzájemných relací. Pro vytvoření navržené databáze je využito 

prostředí MS Access díky jeho jednoduchosti a intuitivnímu ovládání. 

 

Samotný návrh databáze tvoří 4 databázové tabulky. Jmenovitě: Registr_rizik, identifikující 

samotné riziko podle názvu a úseku, pod nějž spadá; Projekt, reprezentující zakázku, pro 

který lze definovat jednotlivá rizika; Rizikova_analyza_projektu zachycující riziko s jeho 

konkrétními parametry, zároveň zachycuje historie vývoje konkrétního rizika v rámci 

projektu; Kategorie, sdružující projekty do kategorií podle jejich typu.   

 

Pro samotné technické řešení je dnes k dispozici několik variant. Z uživatelského hlediska se 

oddělená databáze a uživatelské rozhraní (desktopové či webové) jevilo neefektivním. Jako 

nejvhodnější varianta byl proto zvolen MS Access pro svou kompaktnost, použitelnost a 

dostupnost z hlediska kancelářských aplikací.   

 MS ACCESS 
MS Access je nástroj určený pro správu relačních databází od společnosti Microsoft, který je 

součástí balíku Microsoft Office a kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s 

grafickým uživatelským rozhraním. Umí přistupovat k datům z Access/Jet, Microsoft SQL 

Server, Oracle či ke kterékoliv další databázi přes rozhraní ODBC. 
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Jeho hlavní výhody spočívají v jednoduchosti díky připraveným šablonám a výkonným 

nástrojům, které neztrácejí své schopnosti ani při narůstání objemu dat. S aplikací MS Access 

mohou pracovat díky její jednoduchosti a intuitivnosti i laikové. Pro běžné úkoly stačí pomocí 

několika kliknutí přidat do databáze předdefinované komponenty aplikace Access. 

Prostřednictvím funkce webová databáze lze s vytvořenou databází snadněji pracovat, 

generovat z ní tiskové sestavy a sdílet. Lze vkládat datové importy z předchozích verzí a 

souborů xls a stejně tak lze provádět i reporty.  S touto aplikací pracuje i autor disertační 

práce, který pomocí ní navrhl databázový systém pro analýzu rizik projektů. 

 

4.1.1 Vytvoření databázového systému pro řízení rizik projektů 
Tato podkapitola je zaměřena na představení navrženého databázového systému pro řízení 

rizik projektů. Databáze pro řízení rizik projektů byla navržena v aplikaci MS ACCESS 2010 

s příslušnými relacemi uvedenými na obrázku 4-1. Příloha 2 obsahuje datový slovník 

navržené databáze. 

 

 

Obrázek 4-1 Návrh relací databázového systému pro analýzu rizik projektů 
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Obrázek 4-2 Databáze pro řízení rizik projektů 

Kliknutím na tlačítko Registr rizik se dostaneme do databáze vytvořených jednotlivých typů 

rizik a jejich kategorií podle monografie [28]. Na obrázku 4-3 jsou popsány body jedna a dvě 

funkce ovládacích tlačítek. Bod tři představuje označení rizika dle ID, názvu a úseku stejně 

jako je uvedeno ve zmiňované monografii.  

1. Přidej/ulož/zavři2. Předchozí/následující

3. Označení a název rizika  

 
Obrázek 4-2 Ovládací tlačítko Registr rizik – databáze  

 
Kliknutím na tlačítko Projekty se podle obrázku 4-4 dostaneme do formuláře pro zadávání 

jednotlivých projektů spadajících do vytvořených kategorií. Uživatel zde může přidat přílohy 

týkající se daného projektu, jako je závěrečná zpráva projektu nebo harmonogram projektu 

vytvořený v prostředí MS PROJECT, nebo soubory typu docx., pdf. xls., atd.  
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3. Označení ID, vložení názvu projektu, výběr kategorie projektu a vložení 
přílohy  

2. Předchozí/následující 1. Přidej/ulož/zavři

4. Přidání rizika z databáze Registru rizik a jeho specifik

 

Obrázek 4-3 Ovládací tlačítko Projekty 
 

Přes tlačítko Přidej riziko, je spuštěn formulář pro výběr rizika z registru rizik a následně je 

možné zadávání specifických parametrů rizika u daného projektu. Obrázek 4-5 představuje 

formulář určený k výběru typu rizika z databáze Registru rizik a zadání jeho specifických 

parametrů.  
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2. Předchozí/následující 1. Přidej/ulož/zavři

3. Přidání rizika z databáze Registru rizik a jeho specifik

4. Přidání přílohy u řešení specifického typu rizika

 

Obrázek 4-4 Formulář k výběru typu rizika z databáze Registru rizik a zadání jeho specifických 
parametrů  
 

Samotná databáze velmi dobře slouží k uchovávání dat o rizicích a jejich specifických 

parametrů pro konkrétní projekt. Do přílohy je možné vložit informace týkající se 

kvantitativní analýzy daného rizika, např. provedení simulace Monte Carlo, Citlivostní 

analýzu, rozhodovací stromy u daného rizika aj. Získané informace je poté možné využít 

jako báze znalostí pro další projekty. Při provedení modifikace znalostní databáze řízení 

rizik projektů je možná její implementace pro jiné podniky zabývající se projektovým 

řízením s určitým podvědomím pro řízení rizik projektů. Schéma diagramu pro vkládání 

projektu a jeho rizik do databáze pro analýzu rizik projektů je uvedeno na obrázku 4-6. 



 

 

 
 

85 

Diagram vkládání projektu a jeho rizik do databáze pro řízení rizik projektů

Klikni na pole Projekty

Nový projekt?

Vypiš název a kategorii projektu

Databáze 
projetků

Přidej přílohy v přísl. formátech

Přidat přílohy?

Registr rizik

Obsahuje 
projekt rizika?

Přidej rizika a jejich specifika, využij 
registru rizik

Vložení projektu a jeho rizik do databáze 

Proveď uložení 
projektu

ne

ne

ne

 

Obrázek 4-5 Diagram vkládání projektu a jeho rizik do databáze pro řízení rizik projektů 
 

4.1.2 Využití mobilní aplikace Access Mobile Database Client  
Tato aplikace pro iPhone, iPad nebo iPod Touch představuje mobilního klienta databáze 

Access, se kterým můžete na cestách provádět hledání, úpravu a tvorbu záznamů a reporty. 

Mobilní aplikace je kompatibilní s verzemi MS Access 97, 2000, 2002, 2007 a 2010. Přenos 

databází do mobilní aplikace je možné prostřednictvím iTunes nebo emailem. Pomocí této 

mobilní aplikaci je možné provádět: 

- předkládat reporty na mobilním zařízení klientovi během pracovních schůzek, 

- přidávat a editovat poznámky k projektu do databáze,  
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- sledovat tok zásob ze skladů pomocí mobilní databáze,  

 

Práce s jednotlivými kartami v mobilní aplikaci Access Mobile Database Client je uvedena na 

jednotlivých obrázcích 4-7, 4-8, 4-9, 4-10.  

 

Obrázek 4-6 Ukázka mobilního klienta databáze Access pro zařízení Apple – Registr Rizik 

 

 

Obrázek 4-7 Ukázka mobilního klienta databáze Access pro zařízení Apple – Riziková analýza 
projektu 
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Obrázek 4-8 Ukázka mobilního klienta databáze Access pro zařízení Apple – Riziková analýza 
projektu – Konkrétní riziko M1b 
 

 

Obrázek 4-9 Ukázka mobilního klienta databáze Access pro zařízení Apple – Riziková analýza 
projektu – Přidání nového rizika 
 

Tato aplikace byla využita jako mobilní klient pro práci s výše navrženou databází pro správu 

rizik projektů. Do budoucna se u této aplikace plánuje implementace Dropbox, což je 

webové úložiště, které využívá cloud computingu a umožňuje tak uživateli ukládat a sdílet 

soubory a složky s ostatními uživateli internetu pomocí synchronizace souborů. 
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5 Využití vytvořené databáze rizik projektů pro třídění projektů 
diskriminační analýzou 

 

V této kapitole bych chtěl poukázat na možné rozšíření využití navrženého databázového 

systému v prostředí MS Access o diskriminační analýzu, která by dokázala přinést první 

náhled na hodnocení projektu z pohledu jeho náročnosti. Jednalo by se tedy o zařazení 

projektu mezi dvěma množinami a to zda projekt v první fázi posouzení přijmout nebo 

zamítnout. Mezi další významné průzkumné techniky patří shluková, faktorová, kanonická, 

korespondenční analýza, analýza spolehlivosti, klasifikační stromy a vícerozměrné škálování. 

5.1 Diskriminační analýza 
Diskriminační analýza patří mezi metody zkoumání závislosti mezi skupinou p nezávisle 

proměnných, nazvaných diskriminátory, tj. sloupců zdrojové matice na jedné straně a jednou 

kvalitativní závisle proměnnou na druhé straně. Model diskriminační analýzy byl vytvořen již 

v roce 1936 R. A. Fischerem. Podle [44] patří diskriminační analýza k vícerozměrným 

statistickým metodám a zabývá se klasifikací objektů do r ≥ 2 skupin na základě znalosti 

vektorů pozorování těchto objektů. Umožňuje zařazení objektu do jedné z již existujících tříd. 

Ve vstupních datech jsou svými hodnotami diskriminátorů u všech objektů dány zařazené 

objekty do primárních tříd. Dále jsou dány nezařazené objekty, pro které se hledá zařazení 

do třídy. Objekt se zařadí do třídy na základě jeho největší míry podobnost, např. nejmenší 

Mahalanobisovy vzdálenosti.  

 

U diskriminační analýzy je snahou vyčíslit hodnotu diskriminační funkce, která následně 

usnadní zařazení do primární třídy. Takto vyčíslené hodnoty funkce se používají také ke 

třídění nezařazených objektů do předem známých primárních tříd, a to na základě p 

diskriminátorů x1, x2, …, xp.   

 

Z diskriminačních funkcí je nejznámější Fisherova lineární diskriminační funkce (LDA) ve tvaru 

λ(x) = β'x + γ  a kvadratická diskriminační funkce (QDA), která se používá v případě, že střední 

hodnoty dvou souborů jsou shodné, ale soubory se liší v kovariančních maticích. Postup 

klasifikace lineární diskriminační analýzou je zobrazen na obrázku 5-1.  
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Proveďte bodové odhady parametrů polohy a 
rozptýlení všech diskriminátorů

Proveďte odhady neznámých parametrů 
lineární diskriminační funkce pro každou třídu

Proveďte vyšetření vlivu jednotlivých 
diskriminátorů

Proveďte odhady regresních parametrů 
lineárního regresního modelu pro každou třídu

Proveďte lineární diskriminační skóre všech 
objektů

Postup klasifikace lineární diskriminační analýzou

Proveďte klasifikaci objektů diskriminační funkcí 
(diskriminace do tříd)

Proveďte kanonickou korelační analýzu

Proveďte regresní skóre všech objektů

Proveďte kanonické skóre 

Proveďte výběr proměnných 

Proveďte analýzu kategorických grafů  

 

Obrázek 5-1 Postup klasifikace lineární diskriminační analýzou podle [44] 
 

5.1.1 Posouzení účinnosti diskriminace resubstituční metodou 
Resubstituční metoda spočívá v uplatnění zkonstruovaného rozhodovacího pravidla na 

informativní výběr. Uvažujeme postupně všechny objekty z informativního výběru a jejich 

zařazení podle rozhodovacího pravidla podle tabulky 5-1 porovnáme se skutečnou 

příslušností ke skupině. Stanovíme podíl správně a mylně zařazených objektů a výpočtů 

uvedených pod tabulkou 5-1. 

skutečnost zařazení součet 

1. skupina 2. skupina 

1. skupina n11 n12 n1. = n1 

2. skupina n21 n22 n2. = n2 

součet n.1 n.2 n 

Tabulka 5-1  Posouzení účinnosti diskriminace resubstituční metodou 
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Podíl správně zařazených objektů:  Podíl mylně zařazených objektů: 

n

nn 2112 

   (4)  n

nn 2211 

  (5) 

 

5.2 Využití diskriminační analýzy u vytvořeného databázového systému  
Pro využití diskriminační analýzy u navrženého databázového systému se musí do navržené 

databáze na kartu projektu implementovat buňky, ve kterých by se evidovaly následující 

položky: 

1) Zda byl projekt realizován (ano/ne) 

2) Strategický význam projektu pro podnik 

3) Velikost tržeb/výdajů 

4) Zisk/přínos (externí/interní projekt) 

 

Podrobně jsou jednotlivé položky vysvětleny v dalším odstavci ukázkového příkladu. Na 

obrázku 5-2 je znázorněna implementace buněk do navržené databáze u jednotlivých 

projektů, ve kterých by se tyto položky evidovaly. 

 

Obrázek 5-2 Nově implementované buňky do databázového systému 
 
Diskriminační analýza by tak pracovala s nově vytvořenými prvky uloženými v navržené 

databází řízení rizik projektů podle obrázku 5-3. 
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Diagram vkládání projektu a jeho rizik do databáze pro řízení rizik projektů

Klikni na pole Projekty

Nový projekt?

Vypiš název a kategorii projektu

Databáze 
projetků

Přidej přílohy v přísl. formátech

Přidat přílohy?

Registr rizik

Obsahuje 
projekt rizika?

Přidej rizika a jejich specifika, využij 
registru rizik

Vložení projektu a jeho rizik do databáze 

Proveď uložení 
projektu

ne

ne

ne

Diskriminační 
analýza

 

Obrázek 5-3 Diagram vkládání projektu a jeho rizik do databáze pro řízení rizik projektů 
rozšířený o proces diskriminační analýzy 
 

5.2.1 Příklad 8 Využití diskriminační analýzy u navrženého databázového 
systému 

Z databázového souboru Řízení rizik projektů jsou v tabulce 5-2 u 50 projektů evidovány tyto 

údaje o jednotlivých projektech:  

- Zda byl projekt realizován nebo zamítnut (veličina → ID → Schválení/zamítnutí projektu, 

nabývá hodnoty 1 pro odpověď „ano“, hodnotu 0 pro odpověď „ne“) 

- Strategický význam projektu pro podnik → veličina X1, tříbodová škála, 4 = klíčový projekt 

pro budoucnost podniku (nový nosný produkt, vstup na nový trh, zavedení zásadní nové 

výrobní nebo IT technologie, restrukturalizace podniku, 2 = podmínka dalšího rozvoje 

podniku, 1 = další rozvoj podniku podstatně neovlivní. 
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- Velikost tržeb/výdajů  → veličina X2, tříbodová škála, 4 = >25% podílu na tržbách podniku 

nebo >50 mil. Kč nákladů na projekt, 2 = 10-25% podílu na tržbách podniku nebo 1-50 

mil. Kč nákladů na projekt, 1 = <10% podílu na tržbách podniku nebo <1 mil. Kč nákladů 

na projekt. 

- Zisk/přínos (externí/interní projekt) → veličina X3, tříbodová škála, 4 = >25% podílu na 

zisku podniku za období 3 let nebo >10 mil. Kč výše NPV projektu, 2 = 10-25% podílu na 

zisku podniku za období 3 let nebo 1-10 mil. Kč výše NPV projektu, 1 = <10% podílu na 

zisku podniku za období 3 let nebo <1 mil. Kč výše NPV projektu. 

- Rizikovost projektu → veličina X4, čtrnáctibodová škála podle stupnice rizik uvedený 

v předešlé kapitole, 12/-12 = velmi vysoká hrozba/příležitost, 8/-8 a 6/-6 = vysoká 

hrozba/příležitost, 4/-4 a 3/-3 = střední hrozba/příležitost, 2/-2 a 1/-1 = nízká 

hrozba/příležitost.   

 

Vstupní data získané z ukázkové databáze rizik projektů jsou uvedeny v tabulce 5-3. 

 

  ID X1 X2  X3  X4  
  

ID X1 X2  X3  X4  
  

ID X1 X2  X3  X4  

1 1 4 1 1 -8 18 1 1 2 2 2 35 0 1 1 4 12 

2 1 4 4 4 -8 19 1 2 1 1 1 36 0 1 1 4 12 

3 1 1 2 2 1 20 1 2 2 4 6 37 1 2 2 2 3 

4 0 4 4 4 12 21 1 2 4 2 8 38 1 2 2 4 4 

5 0 2 4 4 8 22 0 1 1 1 12 39 0 4 1 4 12 

6 1 2 2 2 2 23 0 1 2 1 12 40 0 4 2 2 12 

7 0 1 1 1 6 24 1 2 2 2 3 41 1 2 4 4 -6 

8 0 1 1 1 12 25 1 4 1 1 -6 42 1 2 2 2 4 

9 1 2 4 2 3 26 0 1 4 4 6 43 0 1 1 4 8 

10 1 4 1 4 4 27 0 4 1 1 8 44 0 1 1 2 8 

11 0 1 1 4 12 28 0 1 1 1 6 45 1 2 4 2 -4 

12 1 2 2 4 -3 29 0 1 1 4 12 46 1 1 2 2 1 

13 1 1 1 4 -1 30 1 2 2 1 -4 47 1 2 2 2 1 

14 0 2 4 4 8 31 1 1 2 2 1 48 0 1 1 1 8 

15 1 4 4 4 8 32 0 2 1 1 8 49 0 2 1 1 12 

16 1 2 2 2 -3 33 1 4 2 4 -6 50 1 4 1 1 1 

17 1 2 1 1 -2 34 0 4 1 1 8 

      Tabulka 5-2 Vstupní data ukázkově získána z databázového systému 
 

Pro uvedená data je vytvořena Fisherova lineární diskriminační funkce, která pomocí veličin 

X1, …, X4 umožní rozlišit projekty realizované od projektů zamítnutých. 
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5.2.2 Diskriminační analýza v aplikaci STATISTICA 7 
STATISTICA 7 klade na data určené k diskriminační analýze několik požadavků. Předpokládá 

se, že objekty jsou reprezentovány znaky, které mají mnohorozměrné normální rozdělení a 

variační matice skupin jsou navzájem homogenní. Také je nutné, aby jednotlivé pozorované 

znaky nebyly silně korelované. Diskriminační analýza se v aplikaci STATISTICA 7 spustí 

následovně (obrázek 5-4): Statistiky → Vícerozměrné průzkumové techniky → Diskriminační 

analýza. 

 

Obrázek 5-4 Diskriminační funkční analýza DA PROJEKTŮ 
 
Zde vybereme Proměnné. Za grupovací zvolíme ID (znak určující příslušnost ke skupině) za 

nezávisle proměnné vybereme proměnné X1-X4.Poté klikneme na OK. Následně se zobrazí 

okno (obrázek 5-5) se třemi kartami na levé straně (Základ, Detaily, Klasifikace) a tři karty 

napravo (Výpočet, Storno, Možnosti).  

 

 
Obrázek 5-5 Diskriminační analýza DA PROJEKTŮ 
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Karta základ na obrázku 5-5 obsahuje dvě tlačítka a to výpočet proměnné v modelu a 

Proměnné neobsažené v modelu. Kliknutím na Výpočet proměnné v modelu získáme tabulku 

výsledků jednotlivých testů pro proměnné v závislosti na tom, zdali jsou zařazené do modelu 

anebo ne. Tabulka 5-4 obsahuje pro jednotlivé proměnné F-test, Wilksovu lambdu, parciální 

Wilksovu lambdu, výsledek zařazovacího F-testu a jeho p-hodnotu a toleranci. Z tabulky x je 

patrné, že na hladině významnosti 0,05 jsou odlišné střední hodnoty proměnné X4. U 

proměnných X1, X2 a X3 se odlišnost neprokázala, z dalšího zpracování však proměnnou X4 

vyřazovat nebudeme. 

 

 
Tabulka 5-3 Výsledky diskriminační funkční analýzy 
 
Na obrázku 5-6 je znázorněna karta Detaily, která obsahuje tlačítka Vzdálenost mezi 

skupinami (zvolením této možnosti dostaneme tabulku výsledků diskriminační funkční 

analýzy), Kanonická analýza (dostupná jev v případě, že rozdělujeme skupiny alespoň do 

třech skupin nebo pozorujeme minimálně dva znaky) a Kroková analýza (zvolením této 

možnosti dostaneme souhrnnou tabulku hodnot pro každý krok analýzy).  

 

Obrázek 5-6 Diskriminační analýza DA PROJEKTŮ/Detaily 
 

Na obrázku 5-7 je znázorněna karta klasifikace, která obsahuje tlačítka Klasifikační funkce 

(zobrazí klasifikační funkci pro každou skupinu), Filtr (slouží na určení případů, se kterými 
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chceme pracovat a nastavení podmínky tak, aby byli zařazené jen ty případy, které se 

nepodílely na výpočtu diskriminační funkce), Klasifikační matice (tabulka, která obsahuje 

procenta správného zařazení a počty správně a nesprávně zařazených případů pro jednotlivé 

skupiny), Klasifikace případů (tabulka, která zobrazuje pozorovanou a vypočítanou 

příslušnost ke skupinám), Mahalanobisova vzdálenost2 (tabulka vzdáleností každého případu 

od centroidu každé skupiny, je podobná čtverci Euklidovské vzdálenosti, bere však do úvahy 

korelaci mezi proměnnými v modelu) a Aposteriorní pravděpodobnosti (Aposteriorní 

pravděpodobnost je podmíněná pravděpodobnost stavu při určitém výsledku jiného testu, je 

závislá na apriorní pravděpodobnosti stavu, senzitivitě a specifičnosti). 

 

 

Obrázek 5-7 Diskriminační analýza DA PROJEKTŮ/Klasifikace 
 
Stanovení odhadu Fisherovy lineární diskriminační funkce 

Pro stanovení odhadu Fisherovy lineární diskriminační funkce použijeme výpočet stanovení 

odhadů apriorních pravděpodobností podle vzorce:  

56,0
50

28
 ,44,0

50

22 2

2

1

1 
n

n
p

n

n
p  

 

Pro stanovení odhadu Fisherovy lineární diskriminační funkce využijeme program STATISTICA 

v následujících krocích : Statistiky → Vícerozměrné průzkumné techniky → Diskriminační 

analýza a za proměnné zvolíme → Grupovací proměnná ID, Seznam nezávislých proměnných 

X1 až X4. Na kartě Klasifikace zvolíme Klasifikační funkce (tabulka 5-5) a dostaneme tabulku 

ve tvaru: 
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Tabulka 5-4 Klasifikační funkce 
 

Fisherovu lineárni diskriminační funkci včetně její konstanty nalezneme jako rozdíl mezi 

sloupcem Projekt ne – Projekt ano. Fisherova lineárni diskriminační funkce má tedy tvar:  

L(x) = b'x + g = - 0,1231X1 - 0,45473X2 - 0,11676X3 + 0,580828X4 – 1,55798. 

 

Ověření výpočtem: 

b' = (M1 - M2)'S-1 = (-0,1231  -0,45473  -0,11676  0,580828) 

g = 0,5* b'(M1 + M2) + ln p1 – ln p2 = -1,55798 

L(x) = b'x + g = - 0,1231X1 - 0,45473X2 - 0,11676X3 + 0,580828X4 – 1,55798 

 

Test shody vektorů středních hodnot: 

Testová statistika 
          

             
 

     

     
     (5) 

(M1 - M2)' S-1(M1 - M2) = 16,37 

Kvantil F1-α(p, n1+n2-p-1) = F0,95(4,47) = 2,142 

 

Testová statistika se realizuje v kritickém oboru, zamítáme na hladině významnosti 0,05 

hypotézu o shodě vektorů středních hodnot μ1, μ2. Test je tedy statistický významný a model 

lze považovat za vhodný. 

 
Posouzení účinnosti diskriminace resubstituční metodou: 

Výpočet posouzení účinnosti diskriminace resubstituční metodou provedeme přes kartu 

Klasifikace → Klasifikační matice (tabulka x). Výpočet podílu správně zařazených objektů je 

uveden na pravé straně tabulky 5-6 a 5-7. Z provedených výpočtů uvedených vedle tabulky 

5-6 je zřejmé, že podíl správně zařazených objektů je 90% a podíl mylně zařazených objektů 

je 10%. 
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skutečnost 
zařazení 

součet 
projekt ne projekt ano 

projekt ne 20 2 22 

projekt ano 3 25 28 

součet 23 27 50 

Tabulka 5-5 Posouzení účinnosti diskriminace  
resubstituční metodou 

Podíl správně zařazených objektů: 

9,0
50

25202211 





n

nn
 

Podíl mylně zařazených objektů: 

1,0
50

232112 





n

nn
 

 

 

Tabulka 5-6 Klasifikační matice 
 
Pro určení chybně zařazených případů zvolíme na kartě Klasifikace možnost Klasifikace 

případů. Zjistíme, že v 1. skupině došlo k mylnému zařazení (nesprávná klasifikace je 

označena hvězdičkou) u projektu číslo 26 a 48, ve 2. skupině u projektu číslo 15, 20, 21. 

V tabulce 5-8 je znázorněna ukázka výpočtu klasifikace případů v programu STATISTICA 7 jen 

do hodnoty 16, celkově jich je však 50.  

 

 

Tabulka 5-7 Klasifikace případů (DA PROJEKTŮ) 
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Klasifikace nového případu 

Předpokládejme nyní, že jsme zaevidovali dva nové projekty, která mají dle kvalitativní 

analýzy tyto parametry:  

- Projekt 1.1 → Strategický význam projektu pro podnik je 4, Velikost tržeb/výdajů je 4, 

Zisk/přínos (externí/interní projekt)je 2 a Rizikovost projektu je 3.  

- Projekt 1.2 → Strategický význam projektu pro podnik je 4, Velikost tržeb/výdajů je 2, 

Zisk/přínos (externí/interní projekt)je 2 a Rizikovost projektu je 12.  

 

L(x1.1) = - 0,1231∙X1 - 0,45473∙X2 - 0,11676∙X3 + 0,580828∙X4 – 1,55798 = 

=  - 0,1231∙4 - 0,45473∙4 - 0,11676∙2 + 0,580828∙3 – 1,55798 = -2,36034. 

Protože L(x) < 0, zařadím tento projekt do skupiny projektů, které budou schváleny a 

následně realizovány. 

 

L(x1.1) = - 0,1231∙X1 - 0,45473∙X2 - 0,11676∙X3 + 0,580828∙X4 – 1,55798 = 

=  - 0,1231∙4 - 0,45473∙2 - 0,11676∙2 + 0,580828∙12 – 1,55798 = 3,776576. 

Protože L(x) > 0, nezařadím tento projekt do skupiny projektů, které budou schváleny a 

následně realizovány.. 

 
Porovnání s náhodnou klasifikací 

Kdybychom zařazovali vybrané projekty do skupin náhodně, pouze s ohledem na apriorní 

pravděpodobnosti π1, π2, tak bychom s pravděpodobností π1 našli projekt patřící do 1. 

skupiny, avšak s pravděpodobností π2 bychom jej mylně zařadili do 2. skupiny. Naopak s 

pravděpodobností π2 najdeme projekt patřící do 2. skupiny, který s pravděpodobností π1 

mylně zařadíme do 1. skupiny. Celková pravděpodobnost mylné klasifikace je tedy: π1π2 + 

π2π1 = 2π1 ∙ (1 - π1). Nahradíme-li apriorní pravděpodobnosti π1, π2 jejich odhady p1, p2 , 

dostaneme odhad celkové pravděpodobnosti mylné klasifikace               
  

  
 
  

  
 

      . Použitím diskriminační analýzy jsme tedy dosáhli výrazného zlepšení, 

pravděpodobnost mylné klasifikace klesla na 0,1. 

 

Grafické znázornění diskriminační analýzy 

Jako aktivní vstup použijeme Faktorová skóre podle korelací z analýzy hlavních komponent. 

Grafy → Kategorizované grafy → Bodové grafy (Rozložení Přes sebe → Proměnné X: Score1, 
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Proměnné Y: Score2, X Kategorie: ID). Grafické znázornění případů na ploše prvních dvou 

hlavních komponent je uvedeno na obrázku 5-8. 

 

Bodový graf (DA PROJEKTŮ 10v*51c)

Score 1
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Obrázek 5-8 Grafické znázornění diskriminační analýzy  
 

Na obrázku 5-8, vidíme nesprávně klasifikované objekty, které leží uvnitř shluku schválených 

projektů (ID 1). 

5.3 Vyhodnocení využití diskriminační analýzy 
Při vyhodnocení využití diskriminační analýzy se z pohledu procesu prvního posouzení 

realizace projektů ve skupině ŠKODA TRANSPORTATION jeví tato technika jako méně vhodná 

z důvodů silného postavení zákazníka na trhu a také objemu a časové náročnosti projektů. 

Uplatnění techniky diskriminační analýzy je však vhodné pro vypracování metodiky týkající se 

výběrů běžných dodavatelů. Pod pojmem běžný dodavatel se rozumí dodavatel, který nemá 

pro podnik strategický význam. Její využití by bylo možné také nalézt pro podniky, které mají 

větší množství potenciálních zakázek s různým typem rizik. U obou případů je však nutné 

zvolit vhodné diskriminátory pro efektivní využití této techniky.  
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5.3.1 Návrh využití diskriminační analýzy pro proces výběru běžného 
dodavatele 

Vhodnými diskriminátory pro proces výběru běžného dodavatele navrhuji zvolit kritéria 

z oblasti finanční a logistické, z oblasti jakosti, nákupu a ostatní a tyto oblasti rozdělit na 

příslušné podoblasti, které jsou uvedeny v tabulce 5-9. Na základě těchto diskriminátorů a 

získaných dat z databáze běžných dodavatelů by pak mohla vzniknout metodika pro 

hodnocení výběru běžného dodavatele. Hodnocení běžných dodavatelů by také probíhalo na 

základě vytvořené bodové stupnice pro jednotlivá kritéria. Tuto oblast pokládám za potřebu 

do budoucna o využití techniky diskriminační analýzy rozšířit. 

 Ki Finanční oblast: 

K1  Finanční analýza dodavatele Quick Ratio 

K2 Finanční analýza dodavatele ROE 

K3 Finanční analýza dodavatele ROA 

K4 Analýza celkové zadluženosti dodavatele 

K5 Produktivita práce dodavatele 

  Logistická oblast: 

K6 Vzdálenost dodavatele  

K7 Dodavatel dováží výrobky včas 

K8 Dodavatel dodává výrobky v balení 

K9 Dodavatel dodává výrobky v manipulačních jednotkách  

K10 Reakce dodavatele na nadstandartní objednávku 

  Oblast jakosti: 

K11 Při vstupní kontrole zjištěno shodných dodávek v procentech z celkového počtu dodávek 

K12 Kvalita balení a manipulační připravenost od dodavatele 

K13 Systém řízení kvality u dodavatele 

K14 Spolehlivost a preciznost výrobků  

  Oblast nákupu: 

K15 Počet opakovaných jednání o ceně než se dosáhne dohody 

K16 Spolupráce při cenových jednáních 

K17 Dodavatel je schopen cenu snížit (pomocí slev a rabatu) prodávaného produktu o kolik procent 

K18 Dodavatel nabízí cenu na trhu 

K19 Dodavatelsko-odběratelská smlouva 

  Ostatní oblasti: 

K20 Komunikace s dodavatelem a využívání informačních prostředků  

K21 Dodavatel se podílí na výzkumu a inovacích 

K22 Dokumentace k výrobku je od dodavatele 

Tabulka 5-8 Kritéria pro hodnocení dodavatelů  
 

5.4 Návrh harmonogramu implementace navržené databáze s 
integrovanou diskriminační analýzou 

Podnětem k implementaci navržené databáze pro uchovávání informací o řízení rizik 

projektů s integrací diskriminační analýzy je zefektivnit práci s riziky a přinést žádané 

informace o jejich řízení. Proces průběhu realizace implementace navržené databáze s 

integrovanou diskriminační analýzou lze charakterizovat v jednotlivých etapách od 
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„slaďování“ předchozích rizikových analýz se zaváděným databázovým systémem až po 

zahájení ostrého provozu databáze. Navržený průběh implementace je zobrazen na obrázku 

5-9.  Uvedené zkratky v obrázku 5-9 znamenají DS (databázový systém) DA (diskriminační 

analýza). 

 

Obrázek 5-9 harmonogramu implementace navržené databáze s integrovanou diskriminační 
analýzou 
 
Celé řešení navržené databáze s integrovanou diskriminační analýzou je koncipováno tak, 

aby bylo velmi rychle přizpůsobitelné jak měnícím se externím podmínkám, tak změnám 

přímo v organizaci (nové lokality, změna organizační struktury, změna podnikatelského 

záměru, apod.). Při výběru prostředí databázového systému byl kladen důraz zejména na 

schopnosti měnit své požadavky na funkcionalitu, rychlost, dostupnost a chytrá řešení.  

 

Úspěch projektu implementace navržené databáze s integrovanou diskriminační analýzou 

je přímo závislý na lidech, neboť se v tomto případě jedná o velkou změnu v řízení 

jednotlivých procesů podniku a celé organizace. Je nutné mít na paměti, že koncovým 

uživatelům bude potřeba neustále znova a znova vysvětlovat podstatu optimalizovaného 

modelu řízení rizik projektů, stanovení způsobu a podmínek jejich zainteresovanosti na 
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úspěchu projektu. Bude nutné je seznámit s tím, jak mají provádět jim příslušející operace 

tak, aby byly využívány všechny výhody nového databázového systému. Dále bude nutné 

vysvětlit uživatelům návaznosti v rámci nového databázového systému pro snadnější 

pochopení jejich role v novém systému řízení rizik projektů.  

 

Osobně doporučuji vedení podniku, aby kladlo velký důraz na nepodcenění osvěty uvnitř 

organizace, aby uživatelé nehledali v novém databázovém systému pouze funkce, které znají 

z původního systému řízení rizik, ale aby využívali nových nástrojů a funkcí nově 

implementovaného databázového systému a přispívali svými podněty ke zlepšení 

navrhovaného databázového systému s integrací diskriminační analýzy. 

 

Pro úspěšnou realizaci implementace databázového systému s integrací diskriminační 

analýzy doporučuji na začátku stanovit základní organizační pravidla a učinit tato klíčová 

rozhodnutí: 

- jmenování pracovníků, kteří budou v dané problémové oblasti klíčovými uživateli a 

budou zodpovídat za zaškolení ostatních koncových uživatelů pro dané moduly, 

- specifikace pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých pracovních týmů, 

- rozhodnutí o základním způsobu nasazení v těch oblastech, kde databázový systém 

připouští několik možných řešení, 

- vytvoření základních číselníků pro datové soubory, 

- převod základních datových souborů ze stávající databáze, 

- dozor nad naplňováním a aktualizací datových souborů, 

- vytvoření cvičného adresáře (pro zaškolování nových uživatelů a seznamování s 

dalšími možnostmi databáze), 

- nastavení přístupových práv k nabídkám a základním souborům pro jednotlivé 

koncové uživatele, 

- stanovení priorit pro vytváření interních formulářů, jejich zpracování, 

- řízení programu školení koncových uživatelů. 
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5.4.1 Přínosy realizace implementace databázového systému s integrací 
diskriminační analýzy 

Mezi hlavní přínosy nového databázového systému s integrovanou diskriminační analýzou 

v MS Access můžeme pro zhodnocení uvést tyto: 

- Plně síťový provoz databázového systému na jednotlivých útvarech a možnost 

přístupu k informacím uložených na serveru z kteréhokoliv mobilního zařízení. 

- Možnost sledování historického vývoje jednotlivých rizik v čase. 

- Možnost filtrování konkrétních rizik u různých projektů. 

- Možnost prvního posouzení projektu na bázi schválení nebo odmítnutí projektu na 

základě posouzení diskriminační analýzou vstupních údajů.  

5.4.2 Nepřímé úspory 
Nepřímé úspory vyplývající z implementace a využívání databázového systému s 

integrovanou diskriminační analýzou v MS Access jsou následující: 

- Nepřímé úspory vyplývají ze značného zkrácení doby přístupu k informacím.  

- Snížení chybovosti při vkládání informací a jejich předávání mezi jednotlivými útvary 

organizace a projektovým týmem. 

- Způsob řešení databáze nedovoluje uložení záznamu, bez řádného vyplnění 

povinných údajů a tím zabezpečuje úplnost zadávaných dati. 

- Aktuální a přesné informace poskytované systémem urychlí rozhodování a sníží 

pravděpodobnost omylů při nákupu a řízení projektu.  

- Odpadla nutnost získávání dat mezi odděleními prostřednictvím telefonických 

hovorů, e-mailové komunikace či fyzickým doručením. Jednotlivá útvary nyní mohou 

získávat potřebná data o projektových rizicích na základě navrhnuté databáze.  

- Nová databáze umožňuje bezpečnější tok dat a eliminuje chyby, které vznikaly při 

transformaci dat. 

  

Samotná implementace databázového systému s integrovanou diskriminační analýzou však 

není všelékem na optimalizaci podnikových procesů, je jen nástrojem, neboť dalších 90% 

úspěchu představují samotní zaměstnanci a jejich znalosti, dovednosti, ochota učit se něco 

nového a umění přinášet inovativní prvky a zlepšení.  
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6 Přínosy disertační práce k rozvoji oboru řízení rizik projektů a 
přínosy do pedagogické oblasti  

 

Hlavní přínos disertační práce představuje vytvoření databáze v prostředí MS Access pro 

řízení rizik projektů, která v sobě nese prvky předchozího systému řízení rizik a vychází tak ze 

zkušeností s jejím řízením. Vytvořená databáze v sobě nese podpůrné prvky, kterými jsou 

možnost přístupu online a zvýšení produktivity využitím mobilních zařízení, zvýšení 

přehlednosti pomocí filtrování konkrétních rizik u různých projektů, sledování historického 

vývoje jednotlivých rizik v čase, včetně možnosti vložení příloh. Dalším přínosem pro rozvoj 

tohoto oboru se z mého pohledu jeví implementace diskriminační analýzy jako vícerozměrné 

průzkumné techniky do navržené databáze řízení rizik projektů, která využívá svého 

statistického potenciálu pro první odhad schválení nebo zamítnutí realizace projektu. 

 

Autorův cíl práce v oblasti pedagogického rozvoje oboru řízení rizik projektů je poskytnout 

čtenáři komplexní pohled na problematiku managementu rizik projektů a přiblížit mu 

potřeby strojírenského podniku v dané oblasti řízení rizik formou individuálního řešení 

kvantifikace vybraných rizik a návrhu databázového systému pro jejich efektivní řízení. 

Oblast pedagogickou tak tato práce rozšiřuje o potřebu zaměřit výuku na stávající a nové 

techniky kvantifikace rizik provázané s konkrétními případy a obohatit tak oblast operačního 

výzkumu o tyto techniky. Dle mého názoru je v České republice nedostatek kvalifikovaných 

odborníků s podvědomím o problematice řízení rizik projektů, a proto je potřeba tuto oblast 

rozvíjet o témata bakalářských a diplomových prací týkající se projektového řízení 

s integrální složkou řízení rizik.    

 

Doporučil bych aplikovat problematiku projektového řízení s integrální složkou řízení rizik 

projektů již do druhého ročníku bakalářského studia a rozšířit tak oblast operačního výzkumu 

o tuto problematiku. Zároveň s přednáškami, které by absolvovali svými přednáškami i 

odborníci z praxe, bych se ve cvičeních zaměřil na nástroje projektového řízení a na nástroje 

pro kvantifikaci rizik provázané s konkrétními příklady. Tímto přístupem by se studentům 

otevřela možnost blíže nahlédnout do této problematiky a získat podvědomí o současném 

stavu projektového řízení a řízení rizik projektů.  Ve třetím ročníku bakalářského studia by 
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pak mohli zpracovávat témata spadající do této oblasti pro konkrétní podniky nebo rozvíjet 

tuto oblast v teoretické rovině. 

  

7 Ověření funkčnosti a aplikovatelnosti modelu a dílčích metodik 
v podmínkách reálné praxe 

 
Použití nástrojů pro kvantifikaci rizik jsem měl možnost ověřit na stáži ve ŠKODĚ 

TRANSPORTATION a. s. a ve ŠKODĚ VAGONKA a. s. Zde jsem některé techniky na vybraných 

rizicích konkrétních projektů implementoval. Ukázkové příklady kvantifikace vybraných rizik 

jsou obsaženy v kapitole 3. Navržená databáze v prostředí MS Access zatím nebyla ověřena, 

ale je již diskutována její implementace dle navrženého harmonogramu v podkapitole 5.3 a 

samotná implementace databáze by mohla odstartovat od 1. 1. 2013.  
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Závěr 

V předložené disertační práci byla jedním z bodů řešena problematika kvantifikace 

projektových rizik. Tato oblast je dnes hojně zmiňována v odborných zahraničních a 

domácích publikacích především díky využití simulačních technik jako je simulace Monte 

Carlo nebo simulace Latin Hypercube. Kvantifikace jednotlivých rizik jsou demonstrovány na 

ukázkových příkladech, které je následně možné vložit jako přílohu řešení kvantifikace rizika 

do navrženého databázového systému MS Access.   

 

Navržená databáze pro řízení rizik projektů je řešena v aplikaci MS Access, která je vhodná 

pro správu relačních databází. Tato aplikace je součástí balíku Microsoft Office a kombinuje 

relační Microsoft Jet Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. Umí přistupovat k 

datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle či ke kterékoliv další databázi přes rozhraní 

ODBC. Hlavními výhodami této aplikace tak jsou jednoduchost díky připraveným šablonám a 

výkonným nástrojům, které neztrácejí své schopnosti ani při narůstání objemu dat. 

Prostřednictvím funkce webová databáze lze s vytvořenou databází snadněji pracovat, 

generovat z ní tiskové sestavy a sdílet. Lze vkládat datové importy z předchozích verzí a 

souborů s příponami xls, ppt, doc, mpp  a stejně tak lze provádět i reporty.   

 

Na základě vypracování navrženého databázového systému v prostředí MS Access jsem se 

zaměřil na možnost rozšířit tuto databázi o prvky, které poslouží pro účely využití 

diskriminační analýzy, která by dokázala zefektivnit proces prvního posouzení přijmutí nebo 

odmítnutí realizace projektu. Použití tohoto nástroje je zřejmé z možnosti prvního posouzení 

schválení nebo odmítnutí realizace projektu na základě vstupních parametrů projektu.  

 

Závěrem lze říci, že předložená disertační práce shrnuje současný stav řízení projektových 

rizik a v další kapitole demonstruje na ukázkových příkladech možnosti využití vybraných 

technik pro kvantifikaci těchto rizik. Samotný proces kvantifikace rizik dle popsaných 

přístupů v disertační práci tak obvykle spadá do oblasti posuzování rizik, konkrétně do oblasti 

analýzy rizik. Pro efektivní řízení rizik projektů a získávání znalostní databáze o jejich průběhu 

řízení napříč projektem jsem vytvořil navrženou databázi v prostředí MS Access. Práce s 
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riziky projektů by tak mohla probíhat online, k čemuž by přispěla i možnost využití mobilního 

klienta databáze MS Access od společnosti Apple. Rozšířením databáze řízení rizik projektů o 

prvky pro následné použití diskriminační analýzy by došlo k zefektivnění procesu 

rozhodování, zda projekt realizovat či nikoliv. Po implementaci navržené databáze dle 

navrženého harmonogramu a naplněním jí daty, by se s ní již mohlo pracovat a došlo by 

k ověření funkčnosti navržené databáze v praxi.  

 

Z mého pohledu je tato databáze vhodná i pro jiné strojírenské podniky, které realizují 

projekty v podobných objemech tržeb a mají implementován proces řízení rizik v 

projektovém řízení. Navržený databázový systém však stojí na zkušenostech a vytvořené 

metodice řízení rizik projektů autorů publikace [1] s praktickým používáním registru rizik a 

vytvořeným třídníkem rizik. Implementováním navržené databáze pro jiný strojírenský 

podnik by tak došlo k modifikaci této databáze s přihlédnutím na jeho podnikové procesy. 

Obdobným postupem by bylo možné využít i proces diskriminační analýzy.   

 

Co pokládám za potřebu rozpracovat do budoucna je doladění navržené databáze 

s podnikovými procesy managementu rizik a rozpracování diskriminační analýzy do oblasti 

hodnocení specifických rizik jako je například výběr dodavatele. Z pohledu pedagogického 

vidím potřebu se intenzivněji věnovat oboru projektového řízení s integrovanou složkou 

řízení rizik na vysokých školách. Bližší námět pro rozpracování této problematiky je obsahem 

kapitoly 6.  
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Příloha 2 Datový slovník vytvořené 
databáze 
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Příloha 3 Seznam jednotlivých rizik s jejich komentářem 
a doporučeným opatřením pro vytvoření registru rizik do 
navržené databáze v MS Access 

Obchodní rizika 

ID Název Komentář Opatření 

O Obchodní Hlavní skupina rizik 
vztahující se ke strategii 
podniku, trhu, na který 
produkt projektu vstupuje, 
zákazníkovi a partnerům 
v projektu a jejich vztahům, 
politickým hospodářským a 
přírodním podmínkám 
cílové země.  

Prověřit trh, zákazníka, partnery 
v projektu a cílovou zemi, zvážit 
vstup do projektu zejména 
v případě hrozeb v oblasti zákazníka 
a politických rizik, zadání projektu 
řádně projednat se zákazníkem a 
partnery, budovat vzájemně 
výhodný vztah se zákazníkem a 
využít projektu pro další zakázky. 

O1 Strategie, trh Rizika ve vztahu ke strategii 
podniku, tržnímu prostředí 
a podpoře prodeje 
produktu. 

Přesvědčit management o 
přínosech projektu, analyzovat trh 
a konkurenci, v zadání projektu 
požadovat parametry podporující 
kladné přijetí u zákazníka a na 
trzích, při vstupu na trh vybrat 
partnery znalé prostředí a 
motivovat je k podpoře produktu 

O1a Strategie 
vlastníka 
managementu 

Je možné přerušení nebo 
zastavení projektu z důvodů 
změn podnikatelského 
prostředí nebo interního 
vývoje v podniku. 

Při indikaci takové možnosti fázovat 
plán projektu tak, aby jeho 
případné zastavení přineslo 
minimální škody (zejména interní 
projekty), v případě úspěchu při 
uzavření fáze projektu a prokázání 
výnosnosti předložit managementu 
argumenty pro pokračování 
projektu. 

O1b Tržní rizika – 
vývoj trhu 

Nejasný vývoj poptávky 
(pozitivní i negativní), zájmu 
o produkt. 

Projednat cílové užitné vlastnosti se 
zákazníky, připravit modely, 
animace, funkční vzorky, 
ekonomické propočty ohledně LCC 
apod., návazně na výsledky 
modifikovat projekt, uvažovat 
alternativy poklesu i růstu 
poptávky. 

O1c Tržní rizika – 
získání dalších 
opcí v zakázce 

Kontrakt je uzavřen s opcí, 
která má velký vliv na zisk, 
ale její získání je nejisté.  
 

Prověřit návratnost projektu bez 
uplatnění opce, v četně možných 
pozitivních efektů na další projekty, 
analyzovat podmínky uplatnění 
opce, posilovat vztah se 
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zákazníkem, aby opce byla 
uplatněna.  
 

O1d Splnění cílů a 
parametrů, 
úspěch na trhu, 
efektivnost 
projektu 

Dosažení cílů projektu / 
parametrů produktu bude  
mít silný vliv na jeho přijetí 
trhem, zejména jedná-li se 
o vývoj nebo referenční 
zakázku, od níž se budou 
odvíjet další tržby.  
 

Analyzovat reálnost splnění cílů, 
časování uvedení na trh + ostatní 
rizika: konflikty s vlastními 
produkty, potřeba trhu, fyzické 
okolí produktu, při uvedení na trh 
úzce komunikovat přednosti 
produktu (parametry, servis, cena, 
LCC celoživotní náklady), nabídnout 
možnosti nákupu, leasingu, 
pronájmu, kompletního servisu. 

O1e Vstup 
konkurenčního 
produktu na trh 

Možnost vstupu 
konkurenčního produktu, 
ztráty části trhu.  
 

Trvale analyzovat konkurenci i 
potřeby zákazníků, určit, v čem je 
hodnota  
produktu pro zákazníka ve všech 
oblastech - technické a provozní  
parametry, snadnost obsluhy, 
servis, spolehlivost, životnost - tyto 
poznatky přenést do zadání 
produktu  
 

O1f Časování 
projektu, uvedení 
na trh 

Riziko pozdního nebo 
předčasného uvedení 
produktu na trh (u interního 
projektu vývoje), tj. před 
časné ukončení prodeje 
jiných vlastních produktů 
nebo ztráta trhu před 
konkurencí.  

Analyzovat trh z hlediska 
uvedených rizik (postavení vlastních 
produktů, produktů konkurenta, 
spokojenost a požadavky zákazníků, 
technický rozvoj v oboru, nové 
technologie, záměry konkurence), 
výsledku přizpůsobit časování 
vstupu na trh.  

O1g Obchodní 
podpora 
produktu 

Riziko nevhodného výběru 
prodejců, partnerů, 
zejména v zahraničí.  
 

Ověřit prodejce a obchodní 
partnery a motivovat je, najít 
vhodného lokálního partnera v 
zahraničí schopného efektivně 
vyhledávat zákazníky a podpořit 
prodej.  

O2 Zákazník, partneři Rizika spojená s bonitou 
přímého zákazníka nebo 
konečného odběratele, 
nevyjasněností vazeb a 
vztahů v kontraktu, možné 
změny u zákazníka 
partnerů. 
 

Důkladně prověřit partnery, 
přímého odběratele i konečného 
zákazníka a vzájemné vztahy i s 
dalšími zainteresovanými v 
kontraktu, budovat vazby ke 
klíčovým a perspektivním osobám 
těchto subjektů. 
 

O2a Podezřelý 
konečný zákazník 

Nelze získat spolehlivé 
informace o konečném 

Důkladně prověřit partnery, 
přímého odběratele i konečného 
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(PROHODIT a / b)  
 

zákazníkovi (jde o případ, 
kdy přímý odběratel dodává 
náš produkt do dalšího 
projektu),  
problémy v hospodaření, 
nepříznivé reference.  
 

zákazníka, trpělivě projednat 
vzájemné vztahy, rozdělení 
zodpovědností za rizika a 
nevstupovat do závazného 
kontraktu bez zajištění exportního 
pojištění, bankovních záruk a 
kvalitních smluv zpracovaných na 
základě znalosti místní legislativy, 
vložit vhodný (kvalitní) subjekt mezi 
podnik plnící projekt a zákazníka.  

O2b Podezřelý přímý  
odběratel  
 

Nelze získat spolehlivé 
informace o konečném 
zákazníkovi (jde o případ, 
kdy přímý odběratel dodává 
náš produkt do dalšího 
projektu),  
problémy v hospodaření, 
nepříznivé reference.  
 

Důkladně prověřit partnery, 
přímého odběratele i konečného 
zákazníka,  
trpělivě projednat vzájemné vztahy, 
rozdělení zodpovědností za rizika a  
nevstupovat do závazného 
kontraktu bez zajištění exportního 
pojištění,  
bankovních záruk a kvalitních smluv 
zpracovaných na základ ě 
znalosti  
místní legislativy, vložit vhodný 
(kvalitní) subjekt mezi podnik plnící 
projekt a zákazníka. 

O2c Nejasné vztahy   
v kontraktu  
 

nelze jistě určit přímého 
odběratele nebo 
konečného zákazníka (např. 
provázanost se státem, 
složitá firemní struktura 
nebo struktura  
projektu), neurčené 
povinnosti a zodpovědnosti 
jednotlivých stran 
v projektu.  
 

Důkladně prověřit partnery, 
přímého odběratele i konečného 
zákazníka,  
trpělivě projednat vzájemné vztahy, 
rozdělení zodpovědností za rizika a  
nevstupovat do závazného 
kontraktu bez zajištění exportního 
pojištění,  
bankovních záruk a kvalitních smluv 
zpracovaných na základě znalosti  
místní legislativy, vložit vhodný 
(kvalitní) subjekt mezi podnik plnící 
projekt a zákazníka.  

O2d Zákazník může 
být převzat, 
spojit se   
s jiným podnikem  
 

Jsou indikace, že může dojít 
k převzetí přímého 
odběratele nebo 
konečného zákazníka jiným 
podnikem, dopad může být 
negativní, ale i pozitivní.  
 

Analyzovat stav potenciálního 
převzetí, v pokročilém stavu jednat 
s budoucím majitelem.  
 

O2e Změna personálu   
u zákazníka  
 

Klíčové osoby v oblasti 
managementu nebo v 
úvarech spolupracujících v 

Sledovat postavení těchto klíčových 
osob, budovat vztahy s pracovníky  
podporujícími náš projekt, 
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projektu se mohou změnit.  
 

přesvědčit oponenty nebo oslabit 
jejich pozici.  

O2f Partner může mít  
konkurenční 
zájmy  
 

Kterýkoli z partnerů v 
projektu může mít zájmy v 
rozporu s projektem, 
motivace může být   
v obchodním vztahu s 
naším konkurentem nebo v 
posílení vlastní pozice na 
trhu s využitím našeho 
know-how.  

Analyzovat aktivity partnerů na 
trhu, jejich projekty a vztahy, 
udržet motivaci partnera pro 
projekt nebo hledat jiného, 
ochránit vlastní know-how.  
 

O3 Změny, podmínky  
sou činnosti a 
převzetí  
 

Rizika postihující vnímání 
cílů projektu, možné změny 
a rozdělení zodpovědností a 
sou činností mezi všemi 
partnery v projektu v 
průběhu jeho přípravy, 
realizace a při převzetí 
výsledků zákazníkem.  

Vyjasnit cíle projektu se zákazníkem 
i partnery, určit pravidla 
změnového  
řízení, přidělit zodpovědnost za 
všechny oblasti projektu, včetně 
sou činnosti, předávání podklad ů a 
informací a přebírání výsledků. 
 

O3a Vnímání cílů a 
definice projektu 
zákazníkem  
 

Ze strany zákazníka se 
projevují protichůdné 
názory svědčící o 
nevyjasněném vnímání cílů 
a definice projektu, i riziko 
pozdějších změn.  

Pokud je časový prostor, 
porozumět potřebám zákazníka a 
shodnout se   
na cílech a zadání projektu, jinak 
nastavit pravidla pro změnové 
řízení. 

O3b Požadavky na 
změny ze strany 
zákazníka  
 

Specifikace projektu není 
dostatečně určitá a 
umožňuje klást požadavky 
na změny projektu v 
průběhu realizace, lze 
očekávat požadavky na 
změny v projektu ze strany 
zákazníka.  
 

Zpracovat jednoznačné zadání 
určující provedení projektu, toto 
zadání  
smluvně potvrdit s tím, že změny 
budou řešeny dodatkem smlouvy, 
stanovit nejpozdější termín pro 
uplatnění změn v zadání projektu, v 
časné dokončení projektu, smluvně 
zajistit posun termínů dodávek při 
nedodržení tohoto termínu ze 
strany zákazníka.  

O3c Zodpovědnosti za  
plnění mezi 
účastníky 
projektu  
 

Není dostatečně rozdělen 
rozsah prací a 
zodpovědnosti za plnění 
mezi účastníky projektu.  
 

Projednat a zpřesnit rozsah prací a 
zodpovědností mezi účastníky 
projektu, aby nezůstaly některé 
činnosti nutné pro projekt 
nepřidělené a neřešené.  

O3d Podmínky a 
termíny převzetí 
produktu 
zákazníkem  
 

Nejsou jednoznačně určeny 
podmínky, za kterých je 
zákazník povinen převzít 
výsledky (dílčí i konečné) 
projektu, včetně termínů 
převzetí.   

provést vlastní návrh podmínek 
převzetí a předávacích protokol ů, 
včetně určení, jaké závady nebrání 
převzetí, projednat s odběratelem a 
začlenit do smlouvy, stanovit 
termín nebo časový limit, ve 
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 kterém je povinen odběratel zahájit 
a dokončit převzetí výsledků 
projektu, smluvně zajistit, aby při 
prodlení ze strany odběratele bylo 
provedeno podmíněné převzetí (i 
za nepřítomnosti odběratele), 
termíny záruk byly v případě 
zpoždění zaviněném odběratelem 
počítány od smluvního termínu 
převzetí nebo podmíněného 
převzetí a nebyly časově posunuty  

O3e Podmínky a 
reakční doby pro 
sou činnost 
zákazníka  
 

Dodavatel je povinen 
poskytovat v průběhu  
projektu informace, plnění 
a součinnost, bez kterých by 
bylo ohroženo provedení 
projektu.  
 

Analyzovat potřebné plnění 
odběratele a prosadit do smluv, 
identifikovat  
vstupní data a plnění, jejichž 
nesprávnost, opoždění nebo změny 
by vyvolaly nepříznivé dopady na 
řešení projektu, zajistit smluvně, že 
odběratel posune termín, uhradí 
náklady vyvolané nesprávností 
předaných údajů, vadami v plnění či 
změnami v případě nesprávných 
dat, neopomenout zejména 
schvalování dokumentace, podle 
které proběhne realizace projektu.  

O4 Politická a 
ekonomická  
vyspělost země 
 

Rizika spojená s vyspělostí a 
stabilitou země v politice, 
hospodářství, 
infrastruktuře, vzdělanosti a 
kvalifikace pracovníků. 
 

Analyzovat stav země a dopady do 
projektu v uvedených oblastech,  
zohlednit v plánu projektu i zadání 
pro produkt, zvážit vstup do 
projektu   
u vysokých rizik.  

O4a Nebezpečná 
země 

Země s rizikem pro 
podnikání – válka, nepokoje 
apod., právní rámec velmi 
nejistý.  
 

Důkladná příprava kontraktu, 
bankovní záruky za platby, 
pojištění, zálohy,  
rozfázovat plnění a dílčí platby - bez 
zabezpečení těchto podmínek do 
kontraktu nevstupovat.  

O4b Politická a 
ekonomická  
nestabilita  
 

Nestabilita z hlediska rámce 
pro podnikání, zákonů, 
smluvní vztahy mohou být 
zpochybněny, projekt může 
být vlivem nestability 
pozastaven, riziko stávek. 

Důkladná příprava kontraktu, 
bankovní záruky za platby, 
pojištění, zálohy, rozfázovat plnění 
a dílčí platby - bez zabezpečení 
těchto podmínek do kontraktu 
nevstupovat.  

O4c Politický vliv na 
podnikání 

Politické faktory mohou 
ovlivnit rozhodnutí o přijetí 
projektu a jeho podporu při 
realizaci. 

Jednat i na úrovni politiků, vládních 
a správních orgánů, s místními 
lobbyistickými skupinami, získat 
vhodného domácího partnera. 
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O4d Vnímání 
veřejnosti,  
nátlakové 
skupiny  
 

projekt může vyvolat 
protesty veřejnosti, 
nepřátelské akce 
nátlakových skupin (např. 
ekologicky citlivé projekty).  

Připravit argumenty pro podporu 
projektu, komunikovat za podpory 
vhodné místní organizace.  
 

O4e Neznámé 
prostředí 

Ještě jsme nepůsobili, 
prostředí a zvyklosti jsou  
odlišné od známých zemí.  
 

Prověřit legislativu, podmínky 
podnikání, cla apod., spolupracovat 
s vhodným partnerem z cílové 
země. 

O4f Nerozvinutá 
infrastruktura, 
doprava k místu 
provedení 
projektu 

infrastruktura zem ě není 
dostatečně rozvinutá - 
silnice, telekomunikace, 
místní podniky, služby 
apod.  
 

Prověřit potřeby infrastruktury pro 
projekt - při jeho přípravě, 
provádění   
i provozu po předání, promítnout 
do zadání produktu a plánu 
projektu.  

O4g Kvalifikace a 
dostatek místních 
pracovníků 
 

Jedná se o pracovníky pro 
realizaci projektu (např. 
stavba), ale i obsluhu při 
provozu.  
 

Zahrnout do plánu projektu, v 
případě nízké kvality místních 
pracovníků 
posílit vlastní podporu, supervizi i 
účast, v zadání zohlednit požadavky 
na obsluhu produktu.  

O5 Přírodní 
podmínky  
 

Podnebí a sezónnost počasí, 
riziko povodní, země třesení 
apod. v místě dodávky 
(výstavby) a provozu 
produktu  
 

Pojištění proti přírodním hrozbám, 
respektování podnebí a počasí při  
výstavbě nebo uvádění do provozu, 
přírodním podmínkám přizpůsobit 
řešení produktu (přenést do 
technických rizik).  

O5a Počasí, podnebí Tropické podnebí, vysoká 
vlhkost, deště, horko  
ztěžující výstavbu v rámci 
projektu, sezónnost počasí.  
 

Přizpůsobit řešení produktu, 
respektovat v harmonogramu 
potřebu delších dob výstavby, 
vhodnost sezóny, výkyvy počasí, 
uzavřít pojištění.  

O5b Přírodní hrozby Riziko povodní, vichřic, 
zemětřesení.  

Pojištění, ošetření vyšší moci, 
přizpůsobit řešení produktu (např. 
seismická odolnost).  

 
Finanční rizika 

ID Název Komentář Opatření 

F Finanční Hlavní skupina rizik 
vyjadřující stupeň zajištění 
financování projektu a 
plateb od zákazníka, vliv 
kurzu cizích měn a růstu 
náklad ů vlastních i 
nakupovaných dodávek.  

Zajistit platby bankovní zárukou, 
kurz zajistit hedgingem, růst 
nákladů kompenzovat inflační 
doložkou, která váže růst ceny 
kontraktu na inflaci.  

F1 Financování 
projektu 

není dostatečné krytí 
finančních potřeb projektu, 

zajistit platby bankovní zárukou, 
vyhodnotit projekt i s ohledem na 
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možné problémy s platbami 
od zákazníka, využívání 
dotací  
 

zvýšené finanční náklady, 
strukturovat kontrakt do dílčích 
plnění s vazbou plateb na termín, v 
případě dotací věnovat pozornost 
podmínkám dotačních titulů 

F1a Nezajištěné 
financování 
projektu  
 

Nedostatečné zajištění 
financování projektu - 
nedostatečné vlastní zdroje, 
nízké zálohy, obtížné získání 
bankovních záruk (obvykle 
podmínky vstupu kontraktu 
v účinnost).  

Před zahájením projektu zajistit 
financování, vyžadovat zajištění 
plateb, zajistit ve formulaci 
kontraktu vazbu termínů na vstup 
kontraktu v účinnost.  

F1b Finanční slabost 
odběratele  
 

Finanční hodnocení 
odběratele ukazuje na rizika 
plateb, problémy se 
zálohami, riziko přerušení 
plateb, návazně pozastavení 
projektu.  

Zajistit bankovní záruky plateb, 
strukturovat kontrakt do dílčích 
plnění s oddělenými platbami, ve 
formulaci kontraktu dbát na vazbu 
plateb a termínů plnění, věnovat 
zvýšenou pozornost komunikaci se 
zákazníkem.  

F1c Existují pohledávky 
po splatnosti za 
odběratelem  

Existují nesplacené 
pohledávky z minulých 
obchodních případů 
(realizátora projektu i 
jiných).  

Využít projektu k získání dlužných 
plateb, zajistit bankovní záruky 
plateb, strukturovat kontrakt do 
díl čích plnění s oddělenými 
platbami, ve formulaci kontraktu 
dbát na vazbu plateb a termínů 
plnění, věnovat zvýšenou 
pozornost komunikaci se 
zákazníkem.  

F1d Problematické 
vymáhání plateb 
po splatnosti  
 

Nelze získat dostatečné 
bankovní záruky za platby, 
finanční situace nebo 
kapitál odběratele dává 
malé vyhlídky na soudní 
vymahatelnost.  
 

Bez zajištění plateb nevstupovat 
do kontraktu, strukturovat 
kontrakt do dílčích plnění s 
oddělenými platbami, ve formulaci 
kontraktu dbát na vazbu plateb a 
termínů plnění, věnovat zvýšenou 
pozornost komunikaci se 
zákazníkem.  

F1d Dlouhá doba mezi 
účinností a 
platností smlouvy  
 

Smlouva může dosáhnout 
účinnosti až po delší době 
po podpisu kontraktu, např. 
vlivem zpožděného zajištění 
financování nebo 
bankovních záruk.  

Termíny projektu vázat na 
účinnost kontraktu, zajistit 
indexaci ceny, aby byl pokryt růst 
nákladů, zajistit možnost 
odstoupení od kontraktu.  

F1e Dlouhá doba mezi 
účinností a 
platností smlouvy  
 

Smlouva může dosáhnout 
účinnosti až po delší době 
po podpisu kontraktu, např. 
vlivem zpožděného zajištění 
financování nebo 

Termíny projektu vázat na 
účinnost kontraktu, zajistit 
indexaci ceny, aby byl pokryt růst 
nákladů, zajistit možnost 
odstoupení od kontraktu.  
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bankovních záruk.   

F1f Nízká výše zálohy 
od zákazníka  
 

Zákazník neposkytuje 
dostatečnou zálohu a 
financování projektu je 
nutné z velké části z jiných 
zdrojů 
 

Zajistit bankovní záruky plateb, 
strukturovat kontrakt do dílčích 
plnění s oddělenými platbami, ve 
formulaci kontraktu dbát na vazbu 
plateb a termínů plnění, věnovat 
zvýšenou pozornost komunikaci se 
zákazníkem, v rozpočtu počítat s 
vyššími finančními náklady 
projektu.  

F1g Je pravděpodobný 
záporný cash flow 
v průběhu 
projektu.  
 

V rozpočtu se nedaří 
dosáhnout kladný cash flow 
projektu (chybí vlastní 
zdroje, nízké zálohy) nebo 
riziko zhoršení cash flow 
vlivem výpadku plateb.  
 

Zajistit dodatečné financování pro 
období nedostatečných 
prostředků, bankovní záruky 
plateb, strukturovat kontrakt do 
dílčích plnění s oddělenými 
platbami, ve formulaci kontraktu 
dbát na vazbu plateb a termín
 ů plnění, optimalizovat 
platby dodavatelům.  

F1h Financování z 
veřejných zdrojů 
 

Zákazníkem je např. podnik 
financovaný z veřejných 
rozpočtů, kde mohou být 
potíže s jejich schválením 
nebo mohou být měněny.  
 

Prověřit primární zdroj financování 
a mechanismy, jak jsou finance 
uvolňovány, zahájit projekt až když 
je financování skutečně zajištěno, 
ošetřit smluvně. 

F1i Riziko započtení 
nebo postoupení 
pohledávky 
dodavatele  

V případě neuznané faktury 
dodavatele ji tento může 
započíst k zákazníkovi nebo 
postoupit, tím se ztrácejí 
páky na vymáhání platby.  

Smluvně zakázat postoupení nebo 
započtení pohledávky dodavatele   
 

F2 Kurzové riziko Projekt je uzavřen v cizí 
měně nebo nakupuje v cizí 
měně materiál a dodávky, 
kurz není stabilní a jeho 
změny mohou negativně 
nebo pozitivně ovlivnit 
příchozí platby od zákazníka 
a platby dodavatelům.  

Zajistit kurz nebo kurzovou 
doložku ve smlouvě, změnit měnu 
plateb od zákazníka nebo k 
dodavatelům, vyrovnat příchozí a 
odchozí platby v cizích měnách v 
projektu i mezi projekty.  

F2a Je pravděpodobné 
kolísání směnného 
kurzu 
 

Kurz není stabilní, je riziko 
nepříznivého vývoje, který 
zvýší náklady nebo sníží 
tržby projektu.  

Zajištění kurzu, kurzová doložka ve 
smlouvě vylučující nebo omezující 
vliv kurzu.  

F2b Kurzová rizika 
dovozu a vývozu 
nejsou vyrovnaná  
 

Objemy nákladů a tržeb v 
některé měně nejsou 
vyrovnané, změna kurzu 
může vést ke zhoršení (ale i 
zlepšení) marže projektu.  

Zvýšit přirozený hedging, hledat 
dodavatele v zemi, v jejíž měně 
jsou tržby projektu, nebo uzavřít v 
této měně smlouvy s dodavateli, 
jednat se zákazníkem o měně 
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 použité v kontraktu (EUR / USD), 
smluvně vázat tržby nebo platby 
na vývoj kurzu, zajištění kurzu, 
kurzová doložka ve smlouvě. 

F2c Není přijata 
položka o 
směnném kurzu 
k odběrateli. 

V projektu se nepodařilo 
vázat tržby nebo nákup na 
vývoj kurzu.  

Zajištění kurzu, změna zúčtovací 
měny, vložení subjektu mezi 
podnik plnící projekt a zákazníka 
(může být pro nějaký subjekt 
výhodou).  

F2d Není přijata 
doložka o 
směnném kurzu k 
dodavateli  

V projektu se nepodařilo 
vázat platby za nákup na 
vývoj kurzu.  

Zajištění kurzu, změna zúčtovací 
měny, vložení subjektu mezi 
podnik plnící projekt a dodavatele 
(může být pro nějaký subjekt 
výhodou).  

F2e Dlouhá doba do 
plateb zákazníkem 
krytých hedgingem  
 

Platby od zákazníka mohou 
vlivem změn termínu přijít 
pozdě ji než k datu zajištění 
kurzu.  

Plovoucí platby?  
 

F3 Inflace, náklady 
projektu 

Růst vlastních nákladů, 
vstupních cen surovin a 
nakupovaných dodávek ve 
vztahu k ceně kontraktu  

Analyzovat výhled růstu vlastních 
nákladů (sazeb) a nákupních cen, 
snažit se vykrýt inflační klauzulí ve 
smlouvě (vazba ceny kontraktu na 
index cen).  

F3a Pokrytí růstu ceny 
k odběrateli z d ů 
vodu inflace   
 

Inflace může v případě 
víceletého projektu zvýšit 
jeho náklady projektu (ve 
vlastním podniku, u 
dodavatelů i v zemi 
realizace projektu) a snížit 
ziskovost.  

Zahrnout do kalkulace projektu 
vliv inflace na vlastní náklady i na 
náklady na najímané pracovníky, 
pracovníky v místě realizace 
projektu i dodavatele, věnovat 
pozornost podmínkám kontraktu - 
prosadit klauzuli o růstu ceny dle 
inflace, vhodně volit měnu, u 
dodavatelů smlouvat pevné ceny 
nebo s růstem max. v tempu 
zajištěném v hlavním kontraktu, 
princip přenosu podmínek od 
odběratele k dodavatelům.  

F3b inflační doložka k 
odběrateli 
nepokrývá inflační 
doložky od 
dodavatelů 

Dodavatel vyžaduje 
zohlednit růst cen ve větší 
míře, než lze zajistit u 
odběratele.  

Vyjednávat o spravedlivé výši 
pokrytí inflace s odběratelem i 
zákazníkem.  
 

F3c Vlastní nákladové 
sazby ve výrobě 
 

Růst náklad ů vlastních 
středisek výroby daný 
růstem personálních a 
dalších nákladů střediska 
(včetně dopadů investic) 
nebo poklesem vytížení 

Provést projekci změn sazeb a k 
tomu příslušných nákladů a 
vytížení podniku na základ ě 
obchodních a strategických plánů 
podniku, očekávaných zakázek, v 
případ ě růstu sazeb nad cenu na 
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střediska, v dlouhodobém 
kontraktu může zhoršit 
výsledek projektu.  

trhu připravit investice pro zvýšení 
produktivity nebo nákup daných 
prací zvenčí, o čekávané sazby 
musí být v kalkulaci, do rizik pouze 
v případě nejasného vývoje (např. 
neznámé vytížení).  

F3d Vlastní nákladové 
sazby ve výrobě 

Růst nákladů vlastních 
středisek výroby daný 
růstem personálních a 
dalších nákladů střediska 
(včetně dopadů investic) 
nebo poklesem vytížení 
střediska, v dlouhodobém 
kontraktu může zhoršit 
výsledek projektu.  

Provést projekci změn sazeb a k 
tomu příslušných nákladů a 
vytížení podniku na základ ě 
obchodních a strategických plánů 
podniku, očekávaných zakázek, v 
případě růstu sazeb nad cenu na 
trhu připravit investice pro zvýšení 
produktivity nebo nákup daných 
prací zvenčí, o čekávané sazby 
musí být v kalkulaci, do rizik pouze 
v případ ě nejasného vývoje (např. 
neznámé vytížení).  

F3e nákupní ceny a 
ceny surovin (blíže 
v rizicích nákupu)  

růst náklad ů na nákup 
(detailně ji řešeno v rizicích 
nákupu).  

Pokud se nepodaří smluvně tlumit 
růst cen, - sledovat jako riziko a 
vytvořit rezervu ve výhledu trvání 
projektu.  

F3f výrobní náklady 
produktu (projekt 
vývoje)  
 

Pro interní vývojové 
projekty, jejichž výstupem 
je produkt - riziko vyšších 
výrobních nákladů než je 
cílem projektu.  
 

Při návrhu produktu zohlednit: 
využití standardních dílů, výrobní 
postupy, volbu make or buy, výběr 
dodavatelů, dohled nad vývojem u 
dodavatele z hlediska jeho 
výrobních nákladů, společný 
inženýring (koinženýring) s 
dodavatelem – dodavatel tvoří 
optimální návrh (funk čně i 
nákladově) na základě zadání 
funkčních vlastností.  

F3g Využití dotačních 
titulů 

V případě přidělení dotací 
vzniká riziko neplnění 
pravidel účtování a 
reportingu, resp. cíle 
podporovaného projektu. 

Od počátku projektu dodržovat 
předepsaná pravidla účtování a 
reportingu, dbát na splnění cílů. 
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Technická rizika 

ID Název Komentář Opatření 

T Technická  Hlavní skupina rizik 
zahrnující veškerá rizika 
plynoucí z technického 
řešení projektu a to i u 
nakupovaných komponent, 
náročnost případného 
vývoje a dodržení 
technických a provozních 
parametrů a norem, rizika 
ve výrobě, zkouškách a 
povolení k provozu. 

Vyjasnit se zákazníkem a 
dodavateli požadované funkce, 
parametry a technický koncept 
produktu, patentově chránit 
originální řešení, připravit 
záložní řešení u technicky 
problematických částí produktu, 
prověřit dodavatele a mít 
možnost jejich výběru, prověřit 
předepsané normy, požadavky 
na povolení k provozu, vybavení 
výroby a zkušeben. 

T1 Technický koncept 
projektu 

Zadání požadavků na 
produkt, technických a 
provozních parametrů. 

Projednat potřeby a priority 
zákazníka, eliminovat extrémní 
požadavky a nalézt uplatnění 
pro vlastní koncept produktu, 
potvrdit technické zadání, které 
není zpochybnitelné a dává 
možnost volby provedení 
produktu i využití alternativních 
dodavatelů, používat checklist, 
aby nebyl opomenut některý 
parametr. 

T1a Neurčitá nebo 
neúplná specifikace 
cílů a požadavků, 
riziko dodatečných 
změn  
 

Není vyjasněn účel 
produktu a jeho tržní 
zaměření nebo parametry 
produktu jsou zadány 
neúplně a příliš obecně, 
může dojít k rozšíření 
požadavků proti 
původnímu o čekávání.  

Vyjasnit požadavky na produkt z 
pohledu zákazníka, na základě 
výsledků navrhnout vlastní 
specifikaci produktu, využít 
vlastních předností, specifikaci 
provést z pohledu funkčnosti, 
nikoli konkrétních řešení 
produktu, neurčovat povinnost 
využít jmenovitě určené 
dodavatele (je nutné mít výběr, 
jinak je pozice dodavatele 
neúměrně silná).  

T1b Vnitřní rozpory v 
technickém zadání 
projektu  

Zadání obsahuje rozporné 
nebo vzájemně se vylučující 
požadavky na technické a 
provozní parametry.  

Projednat se zákazníkem, 
vyjasnit priority a navrhnout 
optimalizované zadání.  

T2 Novost, nároky na 
parametry, 
proveditelnost 
návrhu  
 

Stupeň novosti řešení 
produktu, patentová 
ochrana, technické a 
provozní parametry a jejich 
dosažitelnost, nové 
materiály, potřeba 

U projektu s vyšším stupněm 
novosti a náročnými 
technickými parametry 
předřadit ověření kritických 
řešení a uzlů produktu, rozdělit 
projekt do fází, dobře volit 
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vybavení a kvalifikace 
pracovníků provádějících 
vývoj.  
 

zákazníka a podmínky 
kontraktu, využít checklist pro 
kontrolu parametrů, připravit 
kvalitní zastoupení techniků / 
vývojářů v projektovém týmu.  

T2a Neověřená technická 
koncepce, vysoký 
stupeň novosti, 
nutnost vyššího 
rozsahu vývoje  
 

projekt vyžaduje vývoj 
nového výrobku, zásadní 
inovaci, rozsáhlejší vývoj 
než je obvyklé, je riziko 
prodloužení potřebné doby 
a zvýšení nákladů, dosažení 
výsledků je nejisté  
 

U projektu pro externího 
odběratele lze přijetí projektu 
doporučit pouze v případě 
nadstandardních vztahů s 
odběratelem a smluvního 
zajištění, např. závislosti ceny na 
stupni dosažených cíl ů nebo je-
li limitovaná škoda + u klíčových 
komponent přenést na 
dodavatele; pokud možno 
předřadit studii proveditelnosti, 
v rámci vývoje předřadit kritické 
etapy, konstruovat alternativně, 
resp. nabídnout ověření řešení; 
v projektovém týmu zajistit 
kompetentního člena za oblast 
techniky, omezit rizika 
alternativní možností využití již 
ověřených řešení a komponent, 
předřadit vývoj kritických uzlů a 
technologií.  

T2b Složitý projekt 
vyžadující mnoho 
účastníků a složitou 
strukturu  

Jedná se o projekt s 
vysokými náklady nebo 
velmi složitou strukturou, 
větším počtem 
zúčastněných vlastních 
pracovníků, dodavatelů 

Věnovat zvýšenou pozornost 
řízení rizik projektu, v kalkulaci 
vy členit rezervy na 
neočekávané události.  

T2c Nové technologie 
využívané v produktu  
 

Technologie potřebné pro 
realizaci produktu jsou 
nové, nejsou dosud nikde 
dostatečně ověřené (např. 
nový způsob pohonu, 
polovodičové prvky apod.).  

U projektu pro externího 
odběratele nelze přijetí projektu 
obecně doporučit, pouze v 
případě nadstandardních vztahů 
s odběratelem a smluvního 
zajištění s dodavatelem 
neověřené technologie, který 
zaručí její uvedení do provozu 
pro tuto aplikaci, mít k dispozici 
alternativní technologii.  

T2d Nástup nových 
technologií na trh  

Rychlý technologický vývoj 
může přinést změny 
technologií používaných 
v předchozích projektech 
(stavební technologie, 

Posoudit v etapě návrhu jako 
riziko (technologie nebude k 
dispozici nebo již nebude 
vyhovovat předpisům) i 
příležitost (nová technologie 
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elektronika, výpočetní 
technika).  

může přinést úsporu náklad ů, 
vyšší parametry produktu), 
využít nové technologie, budou-
li k dispozici.  

T2e Nutnost řešit konflikt 
s patentovaným 
řešením  
 

Novost řešení vede k 
nutnosti přezkoumat riziko 
porušení cizích práv nebo 
příležitost zajistit 
konkurenční výhodu 
získáním vlastních práv.  

Provést rešerši, v případě 
konfliktů posoudit možnosti 
alternativní řešení případně 
nákupu licence, v případě 
nového řešení využít příležitosti 
jeho právní ochrany.  

T2f Ochrana výsledků 
vlastního vývoje  

Při vývoji vzniknou nová 
řešení, která vytvářejí 
konkurenční výhodu. 

Přihlásit řešení k patentové 
nebo jiné ochraně v teritoriích, 
kde připadá v úvahu uplatnění 
produktu. 

T2g Požadavky na 
použité materiály  
 

Pro dosažení požadovaných 
technických parametrů 
jsou navrhovány materiály, 
které nejsou dostatečně 
ověřené pro dané požití, 
nejsou dosud běžně na 
trhu.  

Zvážit alternativní řešení, 
prověřit rizika nového materiálu 
z hlediska chování v provozu, 
jeho obrobitelnosti, 
svařitelnosti, likvidaci po 
skončení životnosti produktu i 
nákladů. 

T2h Požadavky na 
technické parametry 
(podrobně checklist)  
 

Zákazník má extrémní 
požadavky na technické 
parametry dodávaného 
zařízení, které nejsou 
obvyklé (jednotlivě nebo ve 
vzájemné kombinaci), 
riziko splnitelnosti nebo 
enormního růstu nákladů. 

Lze doporučit pouze v případě 
přijatelných sankcí v případě 
nesplnění požadovaných 
parametrů nebo naopak formou 
prémie za dosažení těchto 
extrémních parametrů, v rámci 
vývoje předřadit kritické etapy.  

T2i Požadavky na 
hmotnost, hluk, 
extrémní namáhání v 
provozu  
 

Požadavky na hmotnost 
nebo hluk jsou dány 
normami nebo zákazníkem, 
splnění může být 
podmínkou převzetí, 
nesplnění pokutovatelné, 
produkt může být vystaven 
vyššímu provoznímu 
namáhání.  

Od počátku návrhu zohlednit 
tyto parametry jako řídící, při 
vyšších požadavcích vysvětlit 
zákazníkovi cenové dopady a u 
extrémních požadavků se snažit 
najít kompromisní řešení.  
 

T2j Vliv okolního 
prostředí (teplota, 
vlhkost, prašnost, 
sůl...)  
 

Produkt bude nasazen v 
nepříznivém prostředí, s 
nímž dosud nejsou 
zkušenosti (extrémní 
mrazy, horka, …), extrémní 
sklony tratě, stav tratě, 
příliš tvrdá voda 
(elektrárna).  

Provést rozbor možných poruch 
a problémů, přednostně 
vyvinout a testovat kritické uzly.  
 

T2k Vliv na životní Může být rozhodující vliv Prověřit zákonem stanovené 
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prostředí produktu na životní 
prostředí (emise, hluk).  

požadavky, včas žádat o 
příslušná povolení, při návrhu 
omezit negativní účinky 
vyvolané produktem.  

T2l nároky na ergonomii, 
snadnost obsluhy, 
větší odolnost 
v provozu 
(nekvalifikovaná 
obsluha)  

Riziko vhodnosti produktu z 
hlediska obsluhy. 

Projednat s budoucími 
potenciálními zákazníky 
požadavky na obsluhu, 
připomínky ke stávajícím 
produktům (i konkurenčním), 
připravit modely, animace, 
funkční vzorky.  

T2m Nároky na 
bezpečnost 

Je třeba zajistit vyšší nároky 
na bezpečnost provozu, 
často je to vyvoláno 
legislativou.  

Analyzovat požadavky, řešit již 
od etapy koncepce produktu.  

T2n Nároky na design Design je důležitým 
požadavkem zákazníka, 
potřeba odlišit od běžných 
produktů. 

Řešit možnost snadných změn 
designu bez zásadních vlivů na 
technické řešení produktu 
(modulární koncepce).  

T2o Rozhraní a 
návaznosti 
komponent 
(interface)  

Mezi komponenty jsou 
návaznosti a není 
dostatečně definováno 
rozhraní pro předávání 
informací, řízení nebo je 
možnost vzájemného 
rušení a podobně, obdobně 
vztah produktu k vyšším 
celkům.  

Věnovat definici rozhraní 
pozornost od počátku návrhu 
komponent, a to zejména ve 
vztahu k dodavatelům a dalším 
partnerům v projektu.  
 

T2p Životnost a 
spolehlivost, RAMS, 
LCC, servis  
 

Charakter produktu nebo 
jeho novost vyžaduje vyšší 
požadavky na údržbu a 
servis, nejsou dostatečně 
přesně určeny provozní 
podmínky a podmínky pro 
údržbu a servis, což může 
způsobit problémy při 
reklamacích nebo případné 
definici životnosti 
produktu.  

Zajistit dokumentaci pro údržbu 
a servis, povinnosti údržby 
zakotvit do smluvních podmínek 
jako podmínku platnosti záruky, 
včas zajistit servis podle lokality 
zákazníka vlastními pracovníky 
nebo ve spolupráci s vhodnou 
místní firmou, v průběhu vývoje 
se zaměřit na návrh produktu s 
ohledem na snadnost servisu a 
údržby, je třeba specifikovat, co 
je předmětem životnosti a za 
jakých podmínek bude 
dodržena.  

T2q Nutnost nového 
vybavení pro návrh 
produktu  
 

Není k dispozici vybavení 
na potřebné úrovni.  
 

Připravit návrh nákupu nebo 
pronájmu potřebného vybavení 
nebo služby zahrnující např. část 
výpočtů nebo konstrukce, 
vybrat nejvhodnější alternativu z 
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hlediska náklad ů i strategie 
rozvoje podniku a náklady 
zahrnout do rozpočtu projektu, 
nezapomenout na školení a 
dobu k osvojení.  

T2r Nedostatek 
kvalifikovaných 
pracovník ů pro vývoj 
a ostatní technické 
služky (projektování, 
konstrukce, 
technologie)  

podnik nemá k dispozici 
pracovníky s dostatečnými 
schopnostmi v uvedených 
oblastech  
 

Školení, trénink, hledání 
pracovníků, najmutí externích, 
spolupráce s externími firmami, 
větší důraz na  řízení a kontrolu  
 

T3 Technické normy a 
standardy  
 

Normy nejsou známé nebo 
se mohou měnit.  
 

v předstihu prostudovat normy, 
respektovat v kontraktu vliv 
změn produktu vyvolaných 
změnami norem např. formou 
prodloužení termínů, navýšení 
nákladů. 

T3a Není znám přesný 
výčet norem 
týkajících se 
produktu  
 

Není známo, jaké normy se 
vztahují na produkt, 
neznáme, jaké požadavky 
se na náš produkt uplatní v 
zemi realizace   

Včas opatřit normy a jejich 
překlady, najmout místní 
poradce a právníky k analýze a 
interpretaci platnosti norem na 
náš produkt.  

T3b Riziko změn norem v 
průběhu realizace  
 

Normy nebo standardy se v 
průběhu realizace projektu 
mohou měnit, existují 
normy v přípravě, jejichž 
platnost může nastat před 
ukončením projektu.  

Očekávané změny norem (i 
různé alternativy) a jejich 
dopady respektovat v kontraktu 
(např. vícepráce, posun 
termínu).  
 

T3c Normy jsou pro nás 
nové   

Normy, jejichž splnění je 
vyžadováno, jsou pro nás 
nové, mají jiný koncept než 
normy běžně používané, 
lze je různě interpretovat.  

Najmout místní poradce a 
právníky k analýze požadavků 
plynoucích z norem.  

T4 Výroba produktu Produkt může vyžadovat 
neověřené výrobní 
technologie a postupy, 
materiály, rozšíření 
výrobního vybavení stroji 
nebo přípravky, požadavky 
na rozšíření kvalifikace 
pracovníků. 

Ověřit neznámé technologie, 
výrobní postupy a materiály v 
předstihu, posoudit schopnost 
vyrobit produkt na stávajícím 
vybavení, v případě potřeby 
investovat nebo zajistit externě, 
hledat kvalifikované pracovníky.  

T4a Nové nebo 
neověřené výrobní 
technologie  
 

Technologie potřebné pro 
výrobu jsou nové a nejsou 
dosud dostatečně ověřené 
(např. speciální technologie 
lepení, nástřiky tepelných 

Brát v úvahu i při návrhu 
produktu (alternativy řešení), 
prověřit u obdobných produktů 
/ dílů a na prototypu, mít k 
dispozici záložní výrobní 
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bariér apod.) nebo v 
průběhu realizace projektu 
se mohou objevit nové 
výrobní technologie.  

technologii.  
 

T4b Neověřené nebo 
nové výrobní 
postupy, přípravky  

Je třeba vyvinout a zavést 
nové výrobní postupy, 
navrhnout a vyrobit nové 
výrobní přípravky, bude 
nutné odladit při výrobě 
prototypu, pracnost výroby 
je obtížné odhadnout.  

Předřadit etapy ověření využití 
technologie na daném nebo 
podobném produktu nebo dílu, 
využít partnera se zkušenostmi v 
praktické aplikaci, nákup licence.  

T4c Neověřené nebo 
nové materiály a 
jejich dostupnost  

Produkt bude využívat 
nové materiály, s jejichž 
použitím nejsou zkušenosti, 
ani nebyly nakupovány.  

V předstihu vybrat dodavatele, 
nakoupit vzorky a ověřit jejich 
zpracování ve výrobě, případně 
doplnit výrobu potřebným 
vybavením.  

T4d Nutnost nového 
vybavení pro výrobu 
a montáž  
 

Výrobní technologie a 
vybavení nejsou na úrovni 
zajišťující výrobu produktu 
v požadované kvalitě. 

Posoudit variantu modernizace, 
investice a outsourcingu daných 
činností, vybrat nejvhodnější 
alternativu z hlediska nákladů i 
strategie rozvoje podniku a 
náklady + čas na osvojení 
zahrnout do rozpočtu projektu; 
nakoupit celou podsestavu.  

T4e Nedostatek 
kvalifikovaných 
pracovník ů ve 
výrobě. 

Podnik nemá k dispozici 
pracovníky s dostatečnou 
kvalifikací ve výrobě. 

Školení, trénink, hledání 
pracovníků, najmutí externích, 
spolupráce s externími firmami, 
větší důraz na řízení a kontrolu.  

T5 Technické možnosti 
dodavatelů, 
odběratele a 
partnerů 

Zajištění vývoje 
komponenty u dodavatelů 
nebo partnerů, kvalita 
výroby (technické 
problémy), kvalita 
dodávek.  

Prověřit technické kompetence, 
spolupracovat od prvních etap 
vývoje.  

T5a Nutnost vývoje u 
dodavatelů, 
dosažitelnost 
parametrů, kvalita  
 

Bude potřeba vývoj u 
dodavatelů, jsou možné 
technické problémy, které 
mohou mít vliv na 
technické řešení našeho 
produktu.  
 

Prověřit stupeň připravenosti 
dodavatelů, nastavit úzkou 
spolupráci při vývoji, 
kontrolovat jeho průběh a  
časově svázat s návrhem 
vlastního produktu, tyto vazby 
upravit smluvně, iniciovat 
proces zlepšování k odstranění 
technických problémů ve 
výrobě, kvalitě, pro omezení 
dopadů poruch po dodání 
smluvně upravit lhůtu 
k odstranění závady, při výběru 
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dodavatelů uplatnit i toto 
kritérium, mít i alternativní 
dodavatele.  

T5b Technické problémy, 
změny u odběratele, 
převzetí 
odběratelem  
 

Při řešení projektu lze 
očekávat technické 
problémy odběratele, 
existuje návaznost naší 
dodávky na řešení 
produktu (projektu) 
odběratele  
 

Provázat návrh produktu s 
návrhem vyšší dodávky, stanovit 
kontrolní body pro upřesnění 
parametrů a časového postupu, 
tyto vazby upravit smluvně, do 
smlouvy zavést podmíněné 
převzetí (pokud není 
připravenost odzkoušet ze 
strany zákazníka, je produkt 
podmíněně převzat, běží záruční 
doba a potřebné zkoušky se 
provedou dodatečně).  

T5c Technické problémy 
dalších partnerů v 
projektu  
 

Jsou možné technické 
problémy u dalších 
partnerů projektu, na které 
má náš produkt nebo jeho 
převzetí návaznost.  
 

Prověřit vazby na ostatní 
partnery v projektu, 
spolupracovat při návrhu jejich 
produktů, aby nedošlo ke 
konfliktům nebo zdržení, pokrýt 
smluvně zodpovědnosti 
partnerů, zajistit smluvně 
podmíněné převzetí, pokud náš 
produkt splňuje zadání a jeho 
provozu brání překážky ze 
strany partnerů. 

T6 Zkoušky, povolení k 
provozu  
 

Podmínky k povolení 
provozu, riziko opakování 
zkoušek, potřeba vybavení 
a personálu na zkoušky  

Prověřit předepsané podmínky, 
projednat provedení se 
zákazníkem, včetně vyvolaných 
dodatečných nákladů, připravit 
zkušební postupy, rozšířit 
vybavení na zkoušky, včetně 
potřebného personálu nebo 
zajistit provedení mimo podnik.  

T6a Neurčité požadavky 
na povolení k 
provozu  

U požadovaných zkoušek 
pro předání zákazníkovi 
nebo získání provozních 
licencí  či homologace 
nejsou jasné podmínky 
nebo postupy.  

Provést vlastní návrh zkoušek, 
projednat s odběratelem a 
začlenit do smlouvy.  

T6b Riziko nesplnění, 
opakování 
předepsaných 
zkoušek  
 

Riziko získání potřebných 
provozních licencí nebo 
homologací, nebo riziko 
nadměrných nákladů a 
časových nároků, z důvodu 
neujasněných podmínek.  

Posoudit alternativy podmínek 
pro získání provozní licence 
nebo homologace, v případě 
nejasností jednat se zákazníkem 
o smluvní úpravu vazby ceny 
kontraktu na požadavky 
homologace.  
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T6c Nové zkušební 
postupy 

Očekávají se potíže a 
potřeba delšího času na 
zkoušky a ověření 
produktu.  

Provádět oživení po částech 
(modulech) jakmile je to možné, 
dohodnout předem se 
zákazníkem delší čas na 
provozní ověření.  

T6d Nové vybavení pro 
oživení, zkoušky, 
ověření a provozní 
testování produktu  

Není dostatečné vybavení 
pro provedení potřebných 
zkoušek, oživení a 
testování produktu před 
předáním nebo v provozu, 
očekávají se potíže 
s oživením.  

Posoudit variantu modernizace, 
investice a outsourcingu daných 
činností, vybrat nejvhodnější 
alternativu z hlediska nákladů i 
strategie rozvoje podniku a 
náklady + čas na osvojení 
zahrnout do rozpočtu projektu; 
nakoupit celou podsestavu.  

T6e Nedostatek 
kvalifikovaných 
pracovníků pro 
zkoušky, uvádění do 
provozu   

Podnik nemá k dispozici 
pracovníky s dostatečnými 
schopnostmi v uvedených 
oblastech.  
 

Školení, trénink, hledání 
pracovníků, najmutí externích, 
spolupráce s externími firmami, 
větší důraz na řízení a kontrolu. 

T7 Technická rizika 
ostatní 

Požadavky na balení, 
přepravu a manipulaci, 
dokumentaci k produktu a 
školení uživatelů. 

Včas navrhnout zejména 
úchytná místa pro manipulaci, 
projednat možné způsoby 
přepravy k zákazníkovi, rozsah 
dodávané dokumentace, včetně 
jazykových požadavků. 

T7a Balení Neobvyklé požadavky dané 
charakterem produktem 
nebo způsobem přepravy  

Prověřit požadavky, konzultovat 
se specializovanými firmami 

T7b Přeprava a 
manipulace 

Způsob přepravy a 
manipulace, riziko 
poškození, vandalismu, 
zodpovědnost za přepravu.  

Navrhnout způsob manipulace s 
produktem při výrobě i přeprav 
ě, úchytná místa řešit od 
počátku návrhu produktu, 
pojištění přepravy, včetně 
náhrady škod.  

T7c Dokumentace 
(provozování, 
údržba), školení 
odběratele  

Charakter produktu nebo 
jeho novost vyžaduje vyšší 
požadavky na předávanou 
dokumentaci a školení 
pracovník ů uživatele, 
požadavky na cizí jazyky.  

Dokumentaci připravovat 
průběžně, aby se zabránilo 
stresům před předáním, školení 
projednat se zákazníkem, 
náklady zahrnout do ceny 
kontraktu jako placené 
zákazníkem, v čas zajistit 
překlady do cizích jazyků. 
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Rizika garance a servisu 

ID Název Komentář Opatření 

G Garance a servis Hlavní skupina rizik v oblasti 
podmínek záručního provozu 
produktu, délky záruky, 
servisu po uplynutí záruční 
doby a likvidace produktu.  

Pozorně posoudit rizika u 
zvýšených nároků na záruky a 
rychlosti oprav nebo 
disponibilitu produktu, veškeré 
podmínky kontraktu se 
zákazníkem přenést na 
dodavatele, usilovat o získání 
pozáručního servisu s 
uzavřením servisní smlouvy již 
při podpisu kontraktu.  

G1 Požadavky na 
záruky 

Délka záruční doby (delší než 
obvyklá), definice záručních 
podmínek, nároky na 
disponibilitu a rychlost oprav, 
finanční náročnost zajištění 
záruky.  

Přenést záruční podmínky na 
dodavatele komponent, 
zohlednit požadavky na 
disponibilitu a opravy při 
návrhu produktu a použití 
komponent, nalézt vhodný 
poměr mezi kvalitou a 
výrobními náklady produktu a 
náklady na záruční opravy.  

G1a Extrémně dlouhá 
doba záruky (delší 
než obvyklá) 

Požadavky na záruky se 
vymykají běžným zvyklostem, 
určení náklad ů na reklamace 
je nejisté nebo mohou být 
velmi vysoké.  

Analyzovat možné dopady, 
podmínky přenést i na 
dodavatele, vytvořit rezervu, 
vyžadovat LCC od dodavatelů k 
přesnějším propočtům.  

G1b Nejasně 
definovaná doba a 
podmínky záruky, 
včetně vlivu 
zpoždění dodávek 
na dobu záruky  

Trvání garance není omezeno 
pro případ zpoždění termínu 
dodání, může dojít k 
neúměrnému prodloužení 
záruční doby i ztrátě záruky 
subdodavatelů. 

Provést analýzu návaznosti 
termínů předání a uvedení do 
provozu s počátkem platnosti a 
dobou trvání záruky, dobu 
záruky zkrátit v případě 
zpoždění vinou odběratele, 
resp. stanovit počátek záruky 
na dobu předání, nikoli uvedení 
do provozu (je nutno prověřit i 
ve vztahu k dodavatelům).  

G1c Nadstandardní 
požadavky na 
rychlost servisních 
zásahů a na 
disponibilitu  

Odstávky produktu jsou pro 
zákazníka drahé, proto je 
vyžadována nízká 
poruchovost, rychlé servisní 
zásahy a odstranění poruch.  

Navrhnout produkt s vysokou 
spolehlivostí, snadnou 
opravitelností, zajistit vlastní 
nebo smluvní servis v místě, 
uzavřít servisní smlouvu, vyšší 
nároky zohlednit v ceně 
produktu.  

G1d Náklady na 
reklamace a 
zajištění záruky  
 

Lze očekávat vyšší nároky na 
reklamace z důvodů 
očekávaných technických 
problémů nebo nutnosti držet 

Vytvořit vyšší rezervu na 
garance v rozpočtu, vyvážit 
technické řešení s intenzitou 
provozního odladění a oprav.  
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na místě servisní pracovníky 
(např. vzhledem ke 
vzdálenosti od servisního 
střediska).  

 

G2 Záruční doba a její 
pokrytí dodavateli  

Podmínky záruky poskytované 
dodavateli ve vztahu k 
požadavkům smlouvy se 
zákazníkem. 

Zajistit, aby dodavatel splnil 
podmínky záruky dané 
smlouvou v délce záruky, 
rychlosti odstranění i všech 
ostatních podmínek záruky.  

G2a Podmínky a délka 
záruky od 
dodavatelů 

Ve smlouvě s dodavatelem 
chybí nebo nejsou správně 
určeny důležité podmínky 
záruky, záručního servisu 
apod., subdodavatelé nejsou 
ochotni poskytnout záruku v 
délce požadovanou 
zákazníkem nebo nejsou 
schopni splnit požadované 
podmínky (rychlost reakce, 
realizace opravy apod.).  

V typových podmínkách pro 
nákupní smlouvy vyžadovat 
potřebné podmínky a dobu 
trvání záruky, zajistit delší dobu 
záruky v případě opoždění 
dodávky, z pozice 
managementu vyžadovat při 
schvalování nákupu informace 
o plnění podmínek, provést 
výběr dodavatelů ještě před 
uzavřením kontraktu a zjistit 
informace o poruchovosti 
dodávaných produktů. 

G2b Reakční doby na 
zásah a odstranění 
závad  

Subdodavatelé neposkytují 
požadované rychlosti reakce, 
doby na provedení opravy 
apod.  

V nákupní smlouvě vyžadovat 
zajištění reakčních dob a dob 
provedení oprav ve vazbě na 
požadavky odběratele, zjistit 
informace o spokojenosti se 
servisem dodavatele.  

G3 Pogaranční servis, 
likvidace produktu  

Požadavky na pozáruční servis 
a možnost jeho provádění, 
povinnosti k likvidaci 
produktu.  

Nabídnout zákazníkovi 
komplexní servis produktu 
počínaje prohlídkami a údržbou 
v záruční době, plynule 
pokračujícím po záruce, s jasně 
stanovenými podmínkami, 
tomu přizpůsobit produkt 
(minimalizovat náklady na 
údržbu), servisní smlouvu 
podepsat společně 
s kontraktem.  

G3a Pogaranční servis   Nejsou určeny požadavky na 
termíny a způsob provádění 
pogarančního servisu, není 
dohodnut pogaranční servis, 
který je příležitostí získat 
servisní zakázky a pevnější 
vztah se zákazníkem.  

Navrhnout, projednat s 
odběratelem a zahrnout do 
smlouvy způsob provádění 
servisu, dohodnout zejména 
termíny nástupu na opravu a 
lhůty na provedení podle typu 
závady, pogaranční servis 
sledovat jako příležitost k 
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dodatečným výnosům, 
projednat podmínky servisu i s 
klíčovými dodavateli.  

G3b Likvidace produktu 
po ukončení 
životnosti  

Po ukončení životnosti je 
zákonná povinnost provést 
likvidaci produktu.  

Navrhnout způsob likvidace 
(vlastní nebo u odborné firmy), 
nabídnout zákazníkovi likvidaci 
produktu za podmínek daných 
zákonem a příslušnými 
předpisy, výhodou je získání 
informací o délce provozu 
produktu a potřeb ě náhrady.  

 
Rizika Nákupu 

ID Název Komentář Opatření 

N Nákup Skupina rizik v oblasti 
nákupu a dodavatelů 
zahrnující vyjednávací sílu 
dodavatelů, možnosti jejich 
výběru, nákupní podmínky, 
zajištění dodávek a podpory 
produktu, nákup komodit 
(železo, měď,…).  

Trvale hledat a ověřovat 
alternativní dodavatele (na každý 
produkt mít 3 dodavatele), s 
dodavateli s dominantním 
postavením udržovat partnerské 
vztahy, projednávat budoucí vývoj 
a podporu jejich produktů, dbát na 
smluvní podmínky dodávek 
pokrývající podmínky hlavního 
kontraktu se zákazníkem, provádět 
pravidelné hodnocení dodavatelů - 
kvality a spolehlivosti dodávek, 
vývoje jejich podnikání, jejich 
zákazník ů, postavení na trhu.  

N1 Možnosti ve 
výběru 
dodavatele  
 

Výběr dodavatelů je 
omezený, dodavatel může 
mít dominantní postavení, 
konflikty mezi dodavateli, 
jejich spojení, ukončení 
výroby nebo podpory námi 
nakupovaných produktů. 

Udržovat partnerské vztahy, 
projednávat strategii ve vývoji 
produktů, vyžadovat, aby po dobu 
dodávek v rámci projektu byla 
smluvně zajištěná cena, podpora 
produktu, náhradní díly a všechny 
podmínky plynoucí z kontraktu, 
trvale zajišťovat více alternativních 
dodavatelů. 

N1a   Dominantní 
postavení 
dodavatele na 
trhu  
 

U některých dodávek může 
existovat nedostatek 
dodavatel ů na potřebné 
úrovni, je nutno předem 
rezervovat kapacity, 
dodavatel může být i jediný, 
má silnou vyjednávací 
pozici, zvyšování cen.  

Nastavit s klíčovými dodavateli 
partnerský vztah, informovat s 
předstihem o potenciálních 
zakázkách a vývoji, u monopolního 
dodavatele smluvně zajistit 
dlouhodobou servisní podporu 
produktu, jednat o cenách na příští 
období a o vývoji cen, u 
monopolních dodavatelů smluvně 
řešit princip kalkulace cen do 



 

 

 
 

142 

budoucna, prověřovat další 
dodavatele a vychovat je k vyšší 
kvalitě a spolehlivosti.  

N1b Dominantní 
dodavatel může 
ukončit podnikání  

Dodavatel, na němž jsme 
závislí, může ukončit 
podnikání, zcela nebo v 
příslušném oboru.  

Periodicky prověřovat obchodní 
aktivity dodavatele, aby byl takový 
úmysl včas zaznamenán, budovat 
dlouhodobý partnerský vztah, 
zároveň hledat alternativy.  

N1c Problémy ve 
spolupráci mezi 
dodavateli  
 

Dodavatelé mají mezi sebou 
nevyřešené problémy, které 
mohou vést až k odmítnutí 
podílet se na jednom 
projektu.  

Prověřit potenciální konflikty a 
vyhnout se nevhodné kombinaci 
dodavatelů nebo předem dojednat 
spolupráci na daném projektu.  
 

N1d Možnost fúze 
dodavatelů 

Dodavatelé se mohou spojit 
do jednoho podniku nebo 
skupiny a získat dominantní 
postavení pro některé 
komponenty, materiály.  

Sledovat indikace takových 
možností, mít u dodavatelů dobré 
osobní vztahy, při zjištění takových 
plán ů zajistit podmínky dodávek v 
delším výhledu, hledat další 
dodavatele.  

N1e Dodavatel může 
ukončit podporu 
produktu viz. N2h  

Dodavatel může ukončit 
podporu produktu, který je 
dlouho na trhu, protože 
přichází s novým modelem.  

Trvale se informovat o strategii ve 
vývoji nových produktů, zajistit 
podporu produktu minimálně po 
dobu požadovanou zákazníkem, při 
podpisu dodavatelské smlouvy.  

N1f Ověřování 
alternativních 
dodavatelů není 
dokončeno  

Dodavatel nabízející nejlepší 
podmínky není prověřený, 
riziko selhání.  

Vyhodnotit reference, navštívit 
dodavatele a prověřit reálný stav 
výroby a konstrukce, nastavit 
kontrolní body při realizaci 
kontraktu.  

N2 Nákupní 
podmínky - ceny, 
termíny, kvalita, 
servis, převzetí od 
dodavatele  

Definice všech podmínek 
nákupu včetně zajištění 
pozáručního servisu, kvalita 
výběru dodavatel ů, 
platnost nabídek, kvalita 
dodávek, termíny dodání.  

Definovat zadání pro nákup v 
dostatečném detailu i rozsahu, 
před výběrovým řízením předběžně 
informovat dodavatele, v předstihu 
projednat možné termíny dodání, 
podpořit kvalitu dodavatele 
(školení, dočasná pomoc vlastních 
pracovníků).  

N2a Definice zadání 
pro výběr 
dodavatelů 

Není dostatek podkladů 
k definování podmínek pro 
výběr dodavatelů - 
nevyjasněnost rozsahu 
prací, termínů, dalších 
podmínek.  

Provést alespoň předběžný výběr, 
poptat u dodavatelů rámcové 
zadání, vzbudit zájem o projekt, 
požádat i o návrhy ve prospěch 
projektu.  

N2b výběr dodavatelů Na výběr dodavatelů není 
dostatek času, nepodařilo 
se získat nabídky některých 
dodavatelů, výběr se může 

S předstihem informovat 
dodavatele o potenciálních 
projektech, dbát na porozumění 
cílům projektu, dlouhodobě 
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opozdit, rozhodnutí o 
výběru může být chybné.  

pracovat na ověřování dodavatelů. 

N2c Není platná 
nabídka od 
dodavatele  

K dispozici nejsou závazné 
nabídky, je riziko zejména 
zvýšení ceny a posunu 
termínu.  

Vyžadovat vždy závaznou nabídku s 
platností do doby získání projektu, 
sledovat platnost nabídky, pokud 
se protahuje kontraktační jednání, 
v čas zajistit prodloužení platnosti 
nabídek.  

N2e Omezené 
kapacity 
dodavatelů, 
zpoždění  
dodávek  

Vytížení dodavatelů 
signalizuje, že jejich  
kapacity nebudou 
dostatečné a hrozí riziko 
zpoždění dodávek.  

Projednat s dodavatelem rezervaci 
kapacit s předstihem, prosadit 
penále za zpoždění a přenos 
náhrady škod, hledat alternativní 
dodavatele.  

N2f Vztah k 
dodavateli přes 
prostředníka  
 

Není přímý smluvní vztah k 
dodavateli, ale 
prostřednictvím 
prostředníka, zvyšuje se 
riziko zajištění servisu, 
plnění smluvních pokut 
nebo škod, i věrohodnosti 
informací o zajištění.  

Navázat přímý vztah, při využití 
prostředníka zajistit záruky, servis, 
ručení za smluvní pokuty nebo 
náhrady škod přímo od 
originálního dodavatele (např. 
mateřská zahraniční firma místního 
s.r.o.).  

N2g Nedodržení 
kvality nebo 
kompletnosti 
dodávky  

Dodavatel má tendenci k 
dodávkám se špatnou 
kvalitou, nekompletností, 
chybami v dokumentaci 
apod., nemá k dispozici 
dostatečně kvalifikované 
pracovníky.  

Podpora dodavatele ve zlepšování 
kvality, školení, trénink, hledání 
pracovníků, najmutí externích, 
spolupráce s externími firmami, 
větší důraz na řízení a kontrolu, 
hledání alternativních dodavatelů. 

N2h Ukončení výroby 
produktu, 
inovace, nové 
produkty u 
dodavatele  

Dodavatel může ukončit 
výrobu produktu, který byl 
tradičně nakupován, nabízí 
inovovaný nebo nový 
produkt.  

Být s dodavatelem v kontaktu a 
projednávat jeho inovační plány, 
při vývoji spolupracovat ke 
vzájemnému prospěchu, zajistit 
podporu produktu nebo využití 
nového produktu s minimálními 
dopady na náš produkt, využít 
příležitost ke zlepšení vlastního 
produktu.  

N2i Nejasná definice 
podmínek a 
termínů jsou 
činnosti, převzetí 
plnění dodavatelů 

Nejsou stanoveny podmínky 
(termíny, forma, kontakt) 
pro předávání informací, 
dokumentace, přebírání 
informací nebo smluvního 
plnění.  

Nutno dojednat a smluvně zajistit.  
 

N2j Pozáruční servis 
od dodavatele, 
doby odstranění 
závad  

Dodávka je významná pro 
provoz našeho produktu, 
musí splňovat požadavky 
zákazníka na garanční a 

Smluvně zajistit potřebné 
podmínky, dobu trvání záruky, 
reakční doby řešení poruch apod.  
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pogaranční servis.  

N3 Nákup komodit Riziko dramatického růstu 
cen komoditních materiálu 
(ocel, měď,…).  

Pochopit p ř činy růstu, provést 
objednání v předstihu, využít 
množstevních slev společným 
nákupem s partnerem, zahrnout 
předpokládaný nárůst v kalkulaci 
projektu, ceny smluvně vázat na 
komoditní indexy, koupit index na 
burze, změnit používaný materiál.  

N3a ceny materiálu a 
surovin u 
komoditního 
nákupu  
 

Riziko dramatického růstu 
cen komoditních materiálu 
(ocel, měď,…).  
 

Pochopit příčiny růstu, provést 
objednání v předstihu, využít 
množstevních slev společným 
nákupem s partnerem, zahrnout 
předpokládaný nárůst v kalkulaci 
projektu, ceny smluvně vázat na 
komoditní indexy, koupit index na 
burze, změnit používaný materiál.  

 
Rizika právní 

ID Název Komentář Opatření 

L Legislativní, 
právní 

Skupina rizik v oblasti státních 
regulací, cel, daní předpisů k 
životnímu prost ředí, 
pracovním a dalším 
předpisům, průmyslovým 
právům licencím a patentům, a 
právním aspektům smluv 
(použité právo, rozhodčí řízení, 
forma smluv).  

Opatřit informace k regulacím, 
předpisům a posoudit dopady do 
projektu, ochránit vzniklá 
originální řešení a obchodní 
tajemství, vyhnout se porušení 
cizích patentů, prověřit použité 
právo a znění smluv, nepřipustit 
nevymahatelné smluvní 
povinnosti, neomezené náhrady 
škod, veškeré smluvní vady 
poškozující projekt.  

L1 Právní a 
regulatorní 
prostředí  

Nejsou známa regulační 
omezení a jejich dopad na 
produkt a realizaci projektu.  

Opatřit informace 
prostřednictvím webových 
stránek vlády, místní agentury a v 
případ ě rizik využít vhodné 
místní agentury a poradce, 
přizpůsobit návrh produktu.  

L1a Regulační 
opatření u 
dovozu, cla  
 

Jsou připravovány nové zákony 
či regulační omezení ovlivňující 
v budoucnu projekt, jejichž 
podoba není ještě známa.  
 

Navázat kontakt s předkladateli 
zpracovávajícími návrh, zhodnotit 
dopady podle připravovaných 
variant, případně přizpůsobit 
návrh produktu, ve smlouvách 
zakotvit soulad produktu se 
stavem legislativy v době podpisu 
kontraktu, vyvolané změny 
produktu změnou legislativy řešit 
jako dodatek smlouvy.  



 

 

 
 

145 

L1b Daně Složitá struktura nebo 
neznámý vývoj daňových 
zákonů. 

Prověřit pomocí místních 
agentur, poradců, potenciální 
dopady započítat do rezerv 
projektu.  

L1c Životní prostředí Není vyhodnocen soulad 
projektu s požadavky 
environmentální legislativy.  

Opatřit informace 
prostřednictvím webových 
stránek vlády, místní agentury a v 
případ ě rizik využít vhodné 
místní agentury a poradce, 
přizpůsobit návrh produktu.  

L1d Pracovní otázky, 
odbory  

Omezení v oblasti pracovního 
práva, silné postavení odborů 
může způsobit problémy při 
realizaci projektu.  

Prověřit legislativu, případná 
omezení vyhodnotit z hlediska 
dopadů na projekt, vytvořit 
rezervu.  

L1e Ostatní předpisy 
a omezení  
 

Ve smlouvě není zmínka, podle 
jakých předpisů a norem bude 
dílo předáváno a tedy také 
realizováno, nejsou zkušenosti 
s legislativními požadavky, v 
případě změny předpisů a 
norem mohou být vynuceny 
dodatečné změny na 
produktu.  

Prověřit za pomoci místních 
poradců legislativní požadavky, v 
případě možnosti vzniku nových 
norem nebo předpisů v průběhu 
realizace projekt ů uvést ve 
smlouvě, že cena díla odpovídá 
předpisům platným v době 
podpisu smlouvy a případné 
změny budou řešeny dodatkem 
ke smlouvě 

L2 průmyslová 
práva, licence a 
patenty  

Projekt disponuje chráněným 
know-how, které může 
uniknout nebo naopak může 
porušit cizí know-how, 
případně je smluvně využívá.  

Zajistit ochranu vlastních práv 
proti zneužití konkurenty i úniku 
od zaměstnanců, při využívání 
cizích práv mít zajištěno jejich 
nerušené užívání, provést rešerši 
a prověřit, zda vlastní řešení není 
v konfliktu s chráněným řešením.  

L2a Riziko porušení 
existujících 
licencí a patentů 

Nové řešení produktu může 
být v konfliktu s chráněným 
řešením.  

Prověřit případné konflikty s 
chráněným řešením, řešit 
změnou vlastního řešení, příp. 
nákupem licence.  

L2b využívání cizích 
licencí a patent ů 

Bude využita cizí licence na 
chráněné řešení, technologie.  

Prověřit, zda licence poskytuje 
potřebnou ochranu a není v 
konfliktu s jiným chráněným 
řešením, smluvně se chránit proti 
případným omezením platnosti 
licence.  

L2c Ochrana 
vlastních 
průmyslových 
práv k 
dodavatelům, 
partnerům  

Není dostatečně smluvně 
zajištěno vlastnictví vyvíjených 
díl ů, technologií nebo 
software vytvářené za úplatu 
externím subjektem, může být 
poskytnuta jen neúplná 

Smluvně zajistit: přesný popis 
rozsahu předávaných podkladů, 
utajení informací, závazek 
nepoužití výsledků pro jiné účely, 
ve strategických oblastech je lepší 
tuto kompetenci mít v podniku 
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dokumentace, takže v dalších 
produktech není možné díl / 
technologii / SW dále rozvíjet 
nebo není chráněno jeho 
předání jiné firmě. 

(skupině) nebo mít strategického 
partnera.  

L2d Ochrana 
vlastních 
průmyslových 
práv, škod k 
zaměstnancům  
 

Zaměstnanec může poskytnout 
citlivé informace k 
technickému řešení produktu, 
obchodnímu tajemství apod. 
mimo podnik.  
 

Pracovní smlouvy se zaměstnanci 
s výslovným uvedením jejich 
povinností, rozsahu náhrady 
škod, povinnosti poskytnout 
případný vynález podniku apod., 
systém motivace zaměstnanců, 
sounáležitost s podnikem, 
korektní vztahy s odbory založené 
na chápání ekonomické reality.  

L3 Náhrady škod, 
smluvní pokuty, 
odstoupení od 
smlouvy  

Hrozí riziko vymáhání náhrady 
škod ze strany odběratele 
nebo uplatnění smluvních 
pokut.  
 

Omezit smluvně výši náhrady 
škod, uzavřít pojištění, přenést 
potenciální škody a pokuty 
vyvolané subdodávkami na 
dodavatele, přijmout opatření v 
návrhu produktu i mimořádná 
opatření při řízení projektu, v 
případě možnosti extrémně 
vysokých náhrad škod zvážit, zda 
projekt přijmout.  

L3a Uplatnění 
náhrady škod, 
není limit  
 

Odběratel může uplatnit 
náhradu extrémně vysokých 
škod z důvodu neplnění 
termínu, nedosažení 
parametrů, technických 
problémů, poruch apod., 
neboť se jedná o velký projekt 
(elektrárna) nebo je projekt 
součástí většího projektu 
(dodávka vozidel do 
dopravního systému), výše 
náhrad škod nemusí být 
omezena.  
 

Omezit smluvně výši náhrady 
škod, uzavřít pojištění, přenést 
potenciální škody vyvolané 
subdodávkami na dodavatele, 
včetně posouzení reálné 
možnosti tyto škody vymáhat, 
hledat kvalitnějšího, 
spolehlivějšího nebo většího 
dodavatele, přijmout opatření v 
návrhu produktu i mimo řádná 
opatření přiřízení projektu, 
analyzovat možnosti a důvody 
uplatnění škod (např. ušlý zisk za 
opoždění provozu), možnou výši 
uplatnění škod a její omezení 
(např. procentem z ceny, celou 
cenou, celým vyšším projektem), 
pravděpodobnosti, že k tomu 
může dojít, možnosti uplatnění 
škod zabránit a na základě této 
analýzy rozhodnout o vstupu do 
projektu, pro případ neplnění 
dodavatele zajistit smluvní 
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přenesení škod na dodavatele.  

L3b Uplatnění 
smluvních pokut  
 

Nedodržení termínů, 
technických parametrů 
produktu, disponibility apod. 
je předmětem smluvních 
pokut.  
 

Prověřit všechna zpoždění na 
kritické a subkritické cestě 
(řetězu) a potenciální zpoždění 
dodavatelů, analyzovat rizika 
dodržení technických a 
provozních parametrů, včetně 
příležitostí získat platby za 
zlepšení smluvních parametrů, 
zaměřit se na takto 
identifikované položky, omezit 
výši uplatnění smluvních pokut, v 
případě neplnění dodavatele 
přenést penále i návazné náhrady 
škod.  

L3c Odstoupení od 
smlouvy 

Při neplnění technických a 
provozních parametr ů nebo 
termín ů m ů že hrozit 
odstoupení zákazníka od 
smlouvy  

Ve smlouvě zakotvit povinnost 
přijmout slevu z ceny (při úpravě 
ve smlouvě lze změkčit 
ustanovení ze zákona, podle 
kterého si může zákazník vybrat 
mezi odstoupením od smlouvy a 
slevou).  

L4 Aplikované 
právo, smluvní 
vztahy  
 

Smlouvy nebyly řádně 
prověřeny, podepisují se 
smlouvy se složitou strukturou 
nebo podle jiného práva, 
připravené odběratelem.  

Prověřit po věcné stránce 
(předmět díla, termíny, garanční 
doba, odpovědnost za škody 
apod.) a stránce právních 
formulací, v případě nutnosti 
použít cizí právo využít místních 
právních kanceláří.  

L4a Aplikované 
právo, spory, 
místo a proces 
rozhodčího řízení 

Je navrhováno neznámé nebo 
neobvyklé právo, řešení sporů  
- místo, země, procesy.  

Prověřit rizika navrhovaného 
práva, pokud jsou rizika 
neúměrná, trvat na obvyklém 
právu nebo do kontraktu 
nevstupovat.  

L4b Smluvní vztahy Smluvní vztahy se vymykají 
zvyklostem, chybí důležitá 
ustanovení nebo jsou kladeny 
neobvyklé požadavky, 
předkládány nejasné a 
nepřehledné smlouvy.  

Projednat důvody neobvyklých 
požadavků a hledat přijatelný 
kompromis, prosadit změny pro 
přijatelné právní postavení nebo 
do smluvního vztahu 
nevstupovat.  

 
Rizika manažerská 

ID Název Komentář Opatření 

M Manažerská Skupina rizik týkající se 
harmonogramu projektu, 
kvality projektového týmu a 
vztahu k organizaci podniku, 

Věnovat pozornost projektu ze 
strany managementu podniku, 
organizovat pravidelné 
(měsíční) kontrolní dny 
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přípravy a řízení projektu 
projektovým manažerem, 
podporou ze strany funkčních 
útvarů, kontrolou 
managementem podniku, 
komunikací výsledků a 
problémů. 

projektu za účasti zástupce 
managementu a prověřovat 
plnění rozpočtu, 
harmonogramu, stav dopadů 
rizik a způsobu jejich řízení 
rizik, získané poznatky 
zahrnout do dokumentace 
projektů, zajistit dostupnost 
pro další projekty.  

M1 Harmonogram Na realizaci projektu je krátký 
čas nebo nejsou dostatečné 
kapacity v jednotlivých 
útvarech podniku.  

Hledat možnosti změn 
smluvních termín ů, posílení 
kapacit, zajištění externích 
kapacit a výpomocí.  

M1a Krátký čas na 
realizaci projektu 
(kratší než 
obvykle - riziko 
penalizace)  

Na dokončení určitého milníku 
nebo celého projektu je příliš 
krátký čas z d ů vodu 
požadavků zákazníka (u 
vývojových projektů požadavky 
trhu nebo tlak konkurence), 
nutnosti dodatečného vývoje 
nebo zpoždění při vstupu 
kontraktu v účinnost.  

Posoudit dopady zpoždění 
(penále, náhrady škod), 
možnosti posílení zdrojů nebo 
nákupu potřebných prací na 
zkrácení času a tím vyvolané 
náklady, volit nákladově 
nejlepší řešení, smluvně ošetřit 
posun termínů v případě 
opoždění vstupu kontraktu v ú 
činnost.  

M1b Nedostatečné 
vlastní kapacity 
pro provedení 
projektu, 
konflikty zdrojů 

Nejsou dostatečné kapacity pro 
provedení projektu v oblastech 
vývoje, projektování, 
konstrukce, technologie, 
výroby, montáže, zkoušení, 
uvádění do provozu nebo 
servisu, kapacity jsou již 
obsazeny jinými projekty nebo 
může v průběhu realizace dojít 
k odčerpání zdrojů. 

Provést propočty kapacit u 
kritických zdrojů, simulaci 
vytížení výroby, hledat posílení 
vlastních kapacit nebo najmutí 
externích.  
 

M2 Organizace a 
projektový tým  
 

Obsazení projektového týmu 
může ohrozit projekt nebo 
naopak přispět k 
nadprůměrnému výsledku, 
mohou být problémy ve 
spolupráci týmu s funkčními 
útvary podniku + vliv 
organizačních změn.  

Hledat optimální obsazení 
týmu ve vztahu k potřebám 
projektu, pravidelně jednat s 
vedoucími funkčních útvarů, 
při změnách v organizaci 
analyzovat dopady na řízení 
projektu.  

M2a spolupráce 
funkčních útvarů 
s projektovým 
týmem  

Funkční útvary poskytují své 
pracovníky do projektového 
týmu, je vyžadována odborná 
podpora útvaru.   

Nastavení pravomocí a 
povinností projektového 
manažera a funkčního útvaru, v 
případě problémů řešit na 
úrovni managementu.  

M2b Změny v Organizační změny mohou Při organizačních změnách 
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organizaci 
podniku  

ovlivnit provádění projektu.  
 

dopracovat metodiky 
projektového řízení o příslušné 
vazby na organizační strukturu, 
předpisy pokyny, změny 
organizace využít jako 
příležitost pro zlepšení 
projektového řízení. 

M2c Obsazení 
projektového 
týmu - kapacity, 
kvalifikace  

Podnik nemá k dispozici 
pracovníky s dostatečnými 
schopnostmi v uvedených 
oblastech.  

Školení, trénink, hledání 
pracovníků, najmutí externích, 
spolupráce s externími 
firmami, větší důraz na řízení a 
kontrolu.  

M3 Řízení projektu  Problémy v kvalitě plánu 
projektu, stanovení cílů, 
analýze vazeb, vedení projektu i 
koordinace a řízení portfolia 
projektů v podniku, kontrola a 
podpora projektu. 

Prověřit rozsah a kvalitu 
základních materiálů projektu - 
cíle, harmonogram, rozpočet, 
zodpovědností, v průběhu 
provádění projektu prověřovat 
úroveň řízení, kontrol, 
komunikace, podpory projektu 
ze strany funkčních útvarů 
podniku, organizovat 
pravidelné (měsíční) kontrolní 
dny projektů za účasti zástupců 
vedení podniku.  

M3a Nekvalitní plán 
projektu 

Plán projektu není úplný nebo 
dostatečně propracovaný, 
zejména v oblasti cíl ů a 
rozsahu projektu, požadavku na 
zdroje, harmonogramu, 
rozpočtu.  

Bez dopracování nelze 
doporučit schválení projektu.  
 

M3b Interně 
nekonzistentní 
cíle nákladů, času 
a rozsahu 
projektu  

Cíle projektu nejsou v souladu, 
tj. na požadované cíle a termíny 
jsou navrženy nízké náklady 
apod. (nesoulad v trojúhelníku 
cíle - termíny - náklady).  

Bez dopracování nelze 
doporučit schválení projektu. 

M3c Vazby a závislosti  
 

Některé vazby mezi interními i 
externími subjekty a činnostmi 
a jinými projekty mohou být 
přehlédnuty. 

Prověřit vazby mezi činnostmi, 
nejlépe formou workshopu se 
členy týmu a zástupcem 
managementu a odborných 
útvarů, analyzovat vazby 
projektu na další projekty 
daného zákazníka, konkurenční 
jinde realizované projekty, 
různé zájmové skupiny u 
odběratele i místních úřadů 
nebo obyvatel a iniciativ, které 
by mohly pro projekt znamenat 
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ohrožení nebo požadavky na 
změny po doplnění vazeb 
přepracovat WBS, 
harmonogram.  

M3d Nedostatky v 
prioritizaci 
prováděných 
projektů 

Nejsou určeny priority projektů, 
ačkoli lze očekávat konflikty 
zdrojů. 
 

Provést přidělení priorit na bázi 
výše škod vyvolané 
nedostatkem kapacit na 
jednotlivých projektech, 
průběžně aktualizovat podle 
situace v projektech, u 
projektů s nižší prioritou 
zohlednit možnost chybějících 
zdrojů v plánu projektu.  

M3e Zajištění 
efektivního 
vedení (při 
realizaci)  
 

Není kvalitní manažer projektu, 
podpora a kontrola ze strany 
managementu.  
 

Trvale školit manažery 
projektů, v případě nutnosti 
využít nového nebo horšího 
projektového manažera 
stanovit patrona ze strany 
managementu podniku, který 
projekt bude sledovat a jeho 
řízení podporovat. 

M3f Určení úrovně a 
rozsahu 
kontrolních 
systémů (při 
realizaci)  

Není k dispozici metodika pro 
kontrolu průběhu projektu.  
 

Začít používat alespoň základní 
jednotnou metodiku řízení a 
kontroly projektu (oficiální 
jmenování manažera projektu 
a jeho týmu, kontrolní dny, 
výkazy, analýza rizik), tuto 
metodiku postupně 
rozpracovávat.  

M3g Zajištění 
příslušných 
organizačních 
opatření (při 
realizaci)  

Nejsou dostatečně stanoveny 
odpovědnosti a pravomoci 
projektového manažera, členů 
týmu a liniových vedoucích, 
může docházet ke konfliktům.  

Definovat rozhraní 
odpovědností a pravomocí 
mezi uvedenými účastníky 
projektu, podpořit zejména 
pravomoc i odpovědnost 
projektového manažera 
("ředitel projektu").  

M3h Vykonání 
adekvátní 
koordinace a 
kontroly (při 
realizaci)  

nejsou důsledně dodržována 
interní pravidla koordinace a 
kontroly průběhu projektu. 

Využít interní audit pro 
prověření reálného plnění 
interních pravidel, výsledky 
prezentovat vedení podniku, 
přijmout opatření k nápravě. 

M3i Efektivně 
reagovat na 
zdroje, které jsou 
v realizaci (při 
realizaci)  

Může docházet ke kapacitním 
výpadkům, zhoršení kvality 
plnění i přístupu k práci.  

Sledovat a hodnotit výkonnost 
zdrojů, mít připraveny záložní 
varianty v případě výpadku, 
motivační vstupy při zhoršení 
výkonu.  

M3j Zajištění efektivní Komunikace mezi zúčastněnými Připravit komunikační plán 
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interní 
komunikace mezi 
zúčastněnými v 
projektu (při 
realizaci)  
 

pracovníky v rámci 
projektového týmu nebo s 
ostatními útvary v podniku 
nefunguje dobře, špatný přenos 
informací, pozdě sdělené 
problémy.  
 

obsahující způsoby komunikace 
(kontrolní dny, telekonference, 
databáze kontaktů, 
dokumentace předávání 
informací a jejich porozumění, 
dokumentace předání etap 
projektu), sdílené báze dat k 
projektu, zapojení 
managementu podniku, 
zviditelnění priorit a problém ů 
k řešení, u zahraničních při 
jazykových problémech využít 
vhodného místního partnera.  

M3k Zajištění efektivní 
externí 
komunikace mezi 
zúčastněnými v 
projektu (při 
realizaci)  
 

Komunikace mezi podnikem a 
externími subjekty (zákazník, 
dodavatelé, ostatní partneři), 
špatný přenos informací, 
jazykové problémy na straně 
zahraničních subjektů u 
zahraničních kontraktů, 
neporozumění požadavkům 
zákazníka, nedorozumění s 
dodavateli, nedostatečný 
rozsah nebo opožděné 
předávání informací.  

Připravit komunikační plán 
obsahující způsoby komunikace 
(kontrolní dny, telekonference, 
databáze kontaktů, 
dokumentace předávání 
informací a jejich porozumění, 
dokumentace předání etap 
projektu), sdílené báze dat k 
projektu, zapojení 
managementu podniku, 
zviditelnění priorit a problém ů 
k řešení, u zahraničních při 
jazykových problémech využít 
vhodného místního partnera.  

M3l Organizace 
podpory / servisu  
 

Není zajištěn způsob organizace 
a řízení podpory produktu a 
záručního i pozáručního 
servisu, týká se zejména 
zahraničních kontraktů. 
 

Kromě standardních pravidel a 
odpovědností (technická rizika, 
rizika harmonogramu) pro 
záruční a pozáruční servis 
daných smluvně zajistit pružné 
odezvy a komunikaci se 
zákazníkem (call centra), 
prověřovat funkci smluvních 
partnerů poskytujících servis, 
provádět průzkumy 
spokojenosti zákazníka, 
vyhodnocovat výsledky servisu 
a využít aktivního přístupu k 
získání dalších projektů. 

M4 Poučení z 
projektu  
 

Získané zkušenosti ohledně 
přípravy a realizace projektu a 
jejich úspěšných či 
neúspěšných řešení problém ů 
a rizik, znalosti získané při 
řešení projektu, zejména v 

Zavést systém dokumentace 
(databázi) poučení, povinnost 
zpracovávat hodnocení 
projektu s uvedením hlavních 
zkušeností a doporučení, 
hodnotit nejlépe po etapách 
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oblasti návrhu produktu, 
výroby, zkoušek a záručního i 
pozáručního provozu nebudou 
dostupné pro další  
projekty.  

projektu, v závěru projektu 
pořádat workshop shrnující 
výsledky za účasti 
projektového týmu a 
vedoucích (zástupců) liniových 
útvarů a managementu 
podniku.  

M4a Získání klíčových 
poučení a znalostí 
z projektu  
 

Získané zkušenosti ohledně 
přípravy a realizace projektu a 
jejich úspěšných či 
neúspěšných řešení problémů a 
rizik, znalosti získané při řešení 
projektu, zejména v oblasti 
návrhu produktu, výroby, 
zkoušek a záručního i 
pozáručního provozu nebudou 
dostupné pro další projekty.  

Zavést systém dokumentace 
(databázi) poučení, povinnost 
zpracovávat hodnocení 
projektu s uvedením hlavních 
zkušeností a doporučení, 
hodnotit nejlépe po etapách 
projektu, v závěru projektu 
pořádat workshop shrnující 
výsledky za účasti 
projektového týmu a 
vedoucích (zástupců) liniových 
útvarů a managementu 
podniku.  
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Příloha 4 Nástroje a techniky pro proces 
posuzování rizik podle ISO 31 010 

 
Legenda: 

Velmi dobře použitelné (SA – Strongly Applicable) 

Nepoužitelné (NA - Not applicable)     

Použitelné (A - Applicable) 

Následek
Pravděpod

obnost

Úroveň 

rizika

Brainstorming SA NA NA NA NA

Strukturované nebo semistrukturované 

rozhovory SA NA NA NA NA

Delphi SA NA NA NA NA

Kontrolní seznamy SA NA NA NA NA

Předběžná analýza nebezpečí (PHA) SA NA NA NA NA

Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

(HAZOP) SA SA A A A

Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body 

(HACCP) SA SA NA NA SA

Posuzování enviromentálních rizik SA SA SA SA SA

Struktura "Co se stane když?" (SWIFT) SA SA SA SA SA

Analýza scénáře SA SA A A A

Analýza dopadů na podnikání A SA A A A

Analýza kořenových příčin NA SA SA SA SA

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) SA SA SA SA SA

Analýza stromu  poruchových stavů A NA SA A A

Analýza stromu událostí A SA A A NA

Analýza vztahu příčina - následek A SA SA A A

Analýza příčin a následků (Ishikawa) SA SA NA NA NA

Analýza ochranných vrstev (LOPA) A SA A A NA

Analýza rozhodovacího stromu NA SA SA A A

Analýza bezporuchové činnosti člověka SA SA SA SA A

Analýza typu motýlek NA A SA SA A

Údržba zaměřená na bezporuchovost SA SA SA SA SA

Analýza parazitních jevů A NA NA NA NA

Markovova analýza A SA NA NA NA

Simulace Monte Carlo NA NA NA NA SA

Bayesovská statistika a Bayesovy sítě NA SA NA NA SA

Křivky FN A SA SA A SA

Indexy rizika A SA SA A SA

Matice následků a pravděpodobností SA SA SA SA A

Analýza nákladů a přínosů A SA A A A

Analýza multikriteriálního rozhodování 

(MCDA) A SA A SA A

Analýha rizik
Hodnocení 

rizik

Proces posuzování rizik

Nástroje a techniky Identifikace 

rizik


