
Plánovanie rizík projektu 

Každý  projektový  plán  by  mal  obsahovať  aj  plán  rizík.  Plán  rizík  zahrňuje  definíciu, 
predvídanie,  sledovanie  a  obmedzovanie  dôsledkov  vzniku  rizikových  udalostí.  Ak 
vychádzame  zo  základnej  definície  projektu  pomocou  magického  trojuholníka  času, 
nákladov a kvality, tieto rizikové udalosti môžu ovplyvniť tri oblasti: 

•  čas: prekročenie plánovaného časového limitu na dosiahnutie výsledku projektu, 

•  náklady: prekročenie plánovaného rozpočtu projektu, 

•  kvalita:  výsledok  projektu  nebol  realizovaný  v  plánovanom  množstve  alebo 
nemáplánované kvalitatívne vlastnosti. 

Cieľom  plánovania  rizík  projektu  je  minimalizovať  negatívne  dôsledky  vzniku 
rizikových udalostí. 
Príčiny časti predvídateľných rizikových udalostí sa dajú ovplyvniť, preto je ich možné v 
niektorých  prípadoch  odstrániť. V opačnom prípade  každý projektový  tím  by mal mať 
pripravené  scenáre  na  minimalizáciu  a  zvládnutie  negatívnych  dôsledkov  rizikových 
udalostí. 
Každý projekt je jedinečný a preto nie je možné pripraviť univerzálny zoznam možných 
rizík. Projekty sú tiež sociálne systémy, ktorých úspešnosť alebo neúspešnosť v značnej 
miere  závisí  od  ľudí,  ktorí  ich  realizujú  a  od  ich  vzájomných  vzťahov.  Preto  z  praxe 
vyplýva, že najviac projektových rizík súvisí práve s ľudským faktorom. 

Možnými rizikami projektu by mohli byť napríklad: 

•  riziká  súvisiace  so  stanovením  cieľov  projektu  a  ich  vzťahom  so  stratégiou 
organizácie, 

•  riziká súvisiace s organizačnou štruktúrou projektu, 

•  riziká súvisiace s riadením projektu, 

•  riziká súvisiace s technickým zabezpečením projektu, 

•  riziká súvisiace s dodávateľmi prác a služieb, 

•  riziká  súvisiace  s  výsledkom  projektu  (výrobok  alebo  služba  a  ich 
cieľováskupina), 

•  riziká súvisiace s financovaním projektu, 

•  riziká z vonkajšieho prostredia, atď. 

K úspešnému plánovaniu patrí aj predvídanie, monitorovanie a obmedzovanie dôsledkov 
vzniku  rizikových  udalostí.  Plán  rizík  by  mal  určovať  aké  preventívne  opatrenia  je 
potrebné uskutočniť na elimináciu, resp. obmedzenie pôsobenia rizikových udalostí.



Ciele plánovania projektových rizík: 

•  odstránenie príčin vzniku možných rizikových udalostí 

•  obmedzenie negatívnych dôsledkov vzniku rizikových udalostí 

•  vytváranie podvedomia hroziaceho nebezpečia vzniku rizikových udalostí 

•  príprava na možné dôsledky plynúce s rizikových udalostí 

•  spracovanie plánu rizikového scénara pre prípad výskytu rizikovej udalosti 

Príčiny vzniku projektových rizík: 
a)  príčiny  predvídateľné  a ovplyvniteľné  (rozsah  projektu,  projektová  kultúra, 

kvalifikácia,  skúsenosti,  kompetentnosť,  termíny,  motivácia,  zmluvné  vzťahy, 
finančná stabilita,...) 

b)  príčiny  neovplyvniteľné  (politické  podmienky,  makroekonomická  situácia, 
legislatíva, spoločenské klíma, technický pokrok, disponibility zdrojov, chovanie 
odberateľov,...) 

Jednou z najvýznamnejších a najčastejších príčin vzniku rizikových udalostí je chovanie 
jednotlivca(ľudský  faktor). Tieto  rizikové  faktory  nie  je možné vždy úplne  eliminovať 
alebo predvídať. Manažér projektu sa musí snažiť o čo najväčšiu zhodu medzi firemnými 
a osobnými záujmami jednotlivca. 

Čo je to riziko 

•  Riziko predstavuje pravdepodobnosť výskytu ohrozenia (straty, škody). 

•  Riziko je neurčitý jav, ktorého výskyt má pozitívny alebo negatívny efekt na projekt. 
[PMBOK 2000] 

•  neistota: (riziková) udalosť sa môže ale nemusí objaviť 

•  škoda: (riziková) udalosť má za následok nečakané dôsledky alebo straty 

Manažment projektových rizík 

Manažment  rizík  zahŕňa  techniky  a  návody  pre  proces  identifikovania  možných  rizík 
projektu, ich analýzy a eliminovania. Kladie sa pri tom dôraz na nasledovné: 

•  Identifikácia nebezpečia (zdrojov nebezpečia) 

•  Určenie výšky nebezpečia (frekvencia, dopad rizika) 

•  Kvantifikácia rizika



• Zavedenie konkrétneho systému nad rizikom 

• Sledovanie vývoja rizika, vyhodnotenie zmien a realizácia opatrení 

Skôr ako sa zavedie proces riadenia rizík,  treba vedieť aké rizika vôbec riadiť. Tieto sú 
úzko  špecifické  pre  každý  projekt,  odvetvie  resp.  pre  každú  spoločnosť.  Táto 
identifikácia rizík však nie je “vľnoformátová“, ale tak ako sa na projektový manažment 
patrí, pre potreby zefektívňovania manažérskej práce štandardizovaná a unifikovaná (aby 
sa  umožnila  práca  z identifikovaným  zoznamom  rizík).  Štandardná  forma  popisu  rizík, 
v ktorej  sa  riziká  zachytávajú  v zozname  rizík  zachytáva pri  každom  riziku  nasledovné 
informácie (skutočnosti): 

1. Názov rizika 
2. Popis rizika (slovná charakteristika rizikovej situácie / stavu) 
3. Vlastník rizika (kto / ktorá osoba môže riziko ovplyvniť) 
4. Pravdepodobnosť rizika (100% pri existujúcom riziku) 
5. Dopad rizika na: 

a) časový plán 
b) kvalitu výsledného produktu 
c) zdroje / náklady 

6. Vzdialenosť rizika v čase  kedy sa riziko prejaví a bude ovplyvňovaťprojekt 
7. Návrh riešenia 

a) návrh proaktívneho riešenia  pred tým než riziko nastane 
b) návrh reaktívneho riešenia  keď riziko nastane  tzv. plán B 

Ďalším dôležitým krokom je pomenovanie akcii, ktoré budú vykonané, ak sa riziko stane 
skutočnosťou.  Často  sa  však  stáva,  že  riziká  sú  len  identifikované  a  zdokumentované. 
Tieto  riziká  sa  potom  ukážu  ako  konkrétny  problém,  ktorý  treba  riešiť. Aby  sme mali 
možnosť okamžite a správne riešiť takúto situáciu, potrebujeme okrem identifikácie rizík 
aj zistiť od vlastníka  rizika,  akú akciu  treba vykonať. Z pohľadu účinného manažmentu 
rizík  rozoznávame nasledovné akcie,  resp.  reakcie  na  riziko  (v praxi  pri každom riziku 
môžeme kombinovať aj viac možností): 

1. prevencia 

•  Znamená vykonať takú činnosť, ktorá vedie k odstráneniu vzniknutej rizikovej 
situácie 

•  resp. zmena plánu, ktorá umožní sa riziku vyhnúť 

2. eliminácia rizika 

•  vykonať takú činnosť, ktorá znižuje prípadne úplne odstraňuje hrozbu rizika.



•  zmiernenie dopadu alebo zníženie pravdepodobnosti (najlepšie oboch) 

3. prenos rizika 

•  prenesenie dopadu rizika na iný subjekt (dodávateľa, poisťovňu, ...) 

•  napr. poistenie, penále 

4. akceptácia rizika 

•  nevykonať žiadnu akciu. 

•  v prípade ak vykonanie nejakej akcie je časovo alebo finančne náročnejšie ako 
dopad rizika 

•  resp. ak vznik rizika nespôsobí žiadne významné škody 

5. vysporiadanie sa s rizikom 

•  ak sa riziko naplní, v pôvodnom pláne nie je možné pokračovať 

•  v tejto situácii je nevyhnutné využiť tzv. plán B 

•  plán B je variant plánu, ktorý pri zmenenom stave (riziku) zabezpečí naplnenie 
projektových cieľov 

Úvodné štúdie odhadu potencionálnych rizík a ich dopadov na projekt 

Nástrojom na uvedené zisťovanie potencionálnych rizík je tzv. Štúdia uskutočniteľnosti 
(Feasibility  study),  niekedy  nazývaná  aj  ako  technickoekonomická  štúdia.  Štúdia  je 
zameraná  na  preukázanie  vhodnosti  (nevhodnosti)  realizácie  projektu  za  daných 
východiskových podmienok. Vyjadruje sa o tom, aké všetky  faktory (existujúce, alebo 
potencionálne riziká) môžu ovplyvniť uskutočniteľnosť projektu. 
Štúdia uskutočniteľnosti má veľký význam najmä pri rozsiahlych projektoch, pri ktorých 
by v prípade nesprávnych rozhodnutí mohli vzniknúť značné straty. 
Pomocou nej postupne definujeme a analyzujeme jednotlivé zložky projektu (vo všetkých 
variantoch) ovplyvňujúce dosiahnutie dielčích a celkových projektových cieľov. Zložky 
projektu sú pritom navzájom prepojené a preto sa nemôžu spracovávať izolovane. Štúdia 
má  veľký  význam  pri  rozsiahlych  projektoch.  Kvalita  vstupných  informácií  je 
zásadným predpokladom pre spoľahlivosť analýz. 
Štúdia  je zameraná na preukázanie vhodnosti (nevhodnosti) realizácie projektu v danej 
lokalite,  využívajúceho  určitú  technológiu  pri  súčasnom  rešpektovaní  disponibilných 
materiálových a energetických zdrojov.



Možno  ju  považovať  za  východisko  rozhodnutia  o realizácii  zamýšľaného  projektu 
z hľadiska: 

•  obchodného  –  atraktívnosť  trhu,  konkurenčné  postavenie,  trhové  hospodárstvo, 
obchodný cieľ projektu, stratégia, cenový vývoj, vývoj dopytu, segmentácia trhu 

•  technického  –  materiálové,  surovinové  a energetické  nároky,  posúdenie  lokality 
umiestnenia  projektu,  technológia,  výrobné  zariadenie,  informačný  systém,  ľudské 
zdroje, plán realizácie 

•  ekonomického  –  miera  výnosnosti  investície,  doba  návratnosti,  vnútorné  výnosové 
percento, likvidita 

Štúdia  uskutočniteľnosti  je  dokument,  ktorý  pri  definovaní  a vyhodnocovaní  projektu 
využíva štandardnú štruktúru, a to preto, aby bola ľahko čitateľná.


