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Vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou publikace, nastavující zrcadlo problematice implementace BIM ve 

stavebním podniku z hlediska rizik. 

Otázka implementace BIM je v České republice v době psaní této publikace velmi aktuální. 

S blížícím se zavedením povinnosti využívat BIM ve veřejných zakázkách ve Velké Británii se 

spekuluje o přijetí příslušných opatření  i v  rámci Evropské Unie. Možnostem využití BIM 

nahrává  i  přijetí MEAT1 metodiky,  která  bude  umožňovat  zahrnutí  jiných  než  cenových 

kritérií pro vyhodnocení veřejných zakázek. 

Je běžně známou skutečností, že požadavek na využití BIM by měl vzejít od zákazníka, který 

je nejvíce profitujícím účastníkem projektu. V České republice je však na straně zákazníků 

(zejména na straně státu) o problematice BIM velmi nízká informovanost a tak se metodiku 

snaží prosazovat účastníci  stavebních projektů  z opačné  strany  životního cyklu.  Jedná  se 

zejména o architekty, projektanty a výjimečně dodavatele staveb. 

Pro úspěšnou implementaci BIM je třeba výrazná podpora trhu a podpora této metodiky, 

související  s  postupnou  implementací  jednotlivých  nástrojů  a  procesů  do  stavebních 

podniků.  Ty  však  také  často  bojují  s  nedostatečnou  informovaností  a  problematickým 

vyhodnocením takové investice. Kolik je bude implementace stát? Co všechno jim přinese? 

Je to potřeba? Znamená to konkurenční výhodu nebo je to dnes již nutnost? Navíc je tu další 

kategorie otázek, týkající se samotného provedení implementace. 

Naše publikace  je určena odborné  i  laické veřejnosti se zájmem o problematiku. Snaží se 

nastínit způsob, jak alespoň zčásti zodpovědět některé z výše uvedených otázek skrze řízení 

rizik. Upozorňuje na možnost hledání souvislost mezi fázemi implementace a používání BIM 

formou řízení rizik v těchto fázích. Klade důraz na rozlišování hrozeb a příležitostí a s nimi 

souvisejícími újmy a užitky. 

Doufáme, že poslouží  jako podklad pro hlubší prozkoumání  této problematiky a přispěje 

svým dílem k propagaci a úspěšnému zavádění BIM na českém stavebním trhu. 

 

V Praze, listopad 2013 

Petr Matějka

                                                         
1 Akronym „the Most Economically Advantageous Tender“ tj. ekonomiky nejvýhodnější 
nabídka. 
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 Úvod	

Publikace se zaměřuje na analýzu problematiky rizik ve spojení s implementací Informačního 

modelování budov2 (BIM) [1] ve stavebním podniku. Dotýká se tedy dvou základních témat. 

Tím  první  je  BIM  a  tím  druhým  jsou  rizika  ve  stavebním  podniku  a  ve  výstavbových 

projektech. Proč právě těchto dvou témat? 

 BIM	

Informační modelování budov je moderním způsobem řízení, které je ve světě považováno 

za budoucnost stavebnictví. Myšlenka BIM vznikla už v šedesátých  letech 20. století, kdy 

architekt  Douglas  C.  Englebart  nastínil  myšlenku,  že  architekt  bude  sestavovat  model 

budovy  jako  skládačku, a  tím  formulovat  svou vizi o výsledném dílu  [2]. Za první příklad 

parametrického  modelování  pak  lze  považovat  skicovací  počítač  Ivana  Sutherlanda  na 

univerzitě MIT [3]. Po roce 1970 pak prof. Charles Eastman prohlásil, že pouhé kreslení jako 

takové  není  dostatečně  efektivní,  zejména  kritizoval  práci  s  projektovou  dokumentací 

v papírové podobě [4]. Následně napsal spolu s Maxem Henrionem odborný článek GLIDE, 

kde navrhnul programovací grafický  jazyk, který by umožnil  interaktivní navrhování [5]. V 

roce 1982 pak v Maďarsku vznikla první verze softwaru Radar CH, který se později vyvinul v 

dnes  známý  software  ArchiCAD  [4].  Touto  dobou  vzniknul  i  konkurenční  software 

společnosti Autodesk  ‐ AutoCAD. Ten byl však koncipován spíše  jako CAD nástroj, nikoliv 

nástroj  parametrického  modelování.  V  roce  1988  Paul  Teicholz  vyslovil  myšlenku 

čtyřrozměrného modelování,  tedy myšlenku  obohacení modelu  o  rozměr  času  [4].  Tato 

myšlenka byla následně dále rozvíjena a objevovaly se další rozměry modelu, jak je známe 

dnes. Nastíněné myšlenky byly postupně adaptovány vzájemně nezávislými softwarovými 

nástroji a různými společnostmi do svých  interních procesů. Teprve v roce 1995 vzniknul 

mezinárodní formát IFC (International Foundation Class) společnosti buildingSMART, který 

je pokusem zavést do problematiky BIM jistou formu standardizace [4]. To vše však v době, 

kdy  už  existovalo  velké množství  nástrojů,  využívající  vlastní  prostředí  a  tvořící  vlastní 

platformy. V roce 2000 se již BIM stává běžným pojmem a úspěšně používaným nástrojem 

řízení v mnoha různých zemích světa, zejména ve Spojených státech a ve skandinávských 

zemích,  převážně  ve  Finsku.  S  postupem  času  se  potom  informační  modelování  ve 

stavebnictví začalo v různé míře rozvíjet i v dalších zemích jako je Singapur, Velká Británie3, 

Japonsko nebo Taiwan. V České republice  je v současnosti BIM ve svých počátcích a  jeho 

prosazení  do  praxe  je  zejména  otázkou  připravenosti  legislativního  prostředí  a 

informovanosti laické i odborné veřejnosti [6]. 

Publikace se nebude zabývat dlouhým vysvětlováním, co to vlastně BIM je. V tomto ohledu 

je uveden seznam doporučené  literatury  (kapitola 0), kde může čtenář získat doporučení 

                                                         
2 V originále Building Information Modeling. 
3 V době psaní této publikace (2013) se připravuje zavedení BIM do veřejných zakázek ve Velké 
Británii od roku 2016. 
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literatury, která ho s problematikou BIM dostatečně seznámí. Aby však bylo  jasné, čemu 

přesně se publikace věnuje, neuškodí velmi krátké aktuální shrnutí tématu. 

Dle amerického standardu [7] je definice BIM následující: 

„BIM  je  digitální  reprezentace  fyzických  a  funkčních  charakteristik  stavby.  BIM  je  zdroj 

sdílených  informací o stavbě, vytvářející spolehlivou základnu pro  rozhodování v průběhu 

jejího životního cyklu od prvotního záměru až k její likvidaci.“ 

Jedná se o vytváření digitálního modelu projektu, jehož prvky nejsou reprezentovány pouze 

prostorovým uspořádání, ale množstvím dalších parametrů. Parametry může být například 

cena, název a kontaktní údaje dodavatele, časový údaj atd. Z tohoto důvodu se jedná o tzv. 

parametrické  vícerozměrné4  modelování.  Jedním  z  hlavních  přínosů  existence 

elektronického  parametrického modelu  je možnost  jeho  sdílení.  To  rozšiřuje možnosti 

spolupráce a komunikace mezi účastníky projektu v průběhu jeho celého životního cyklu. Ve 

skutečnosti pak  samozřejmě existuje množství dílčích přínosů  ve  využití modelu BIM od 

pokročilých metod vizualizace přes zjednodušení řízení výstavby až po snížení nákladů na 

provoz budovy. Oblasti využití BIM znázorňuje Obr. 1‐1.  

 

Obr. 1‐1: Využití BIM v jednotlivých fázích výstavbového projektu (zdroj: vlastní) 

Zastřešujícím přínosem  je vytvoření podkladu a nástroje  rozhodování,  s  jehož pomocí  je 

právě možné výše zmíněných přínosů docílit. Podstatné je uvědomit si, že informační model 

budovy  ji  provází  v  průběhu  celého  jejího  životního  cyklu,  nikoliv  pouze  v  rámci  její 

                                                         
4 Za další rozměry jsou standardně považovány čas (4D), cena (5D) a potom další informace, 
využitelné zejména v provozní fázi projektu (6D až XD). 

č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Plán oprav a údržby

Analýza stavby

Management prostoru

Vytváření výkresů

Operativní řízení výstavby

Plán organizace výstavby

Digitální fabrikace

Správa majetku

Investiční záměr

Modelování současných podmínek

Kalkulace a rozpočtování

Časové plánování

Fáze

Krizové řízení

Aktuální model

Inženýrské analýzy

3D koordinace a plánování

Řízení a plánování

Návrh systému výstavby

Analýza staveniště

Kontrola projektu

Projektování

Plánování Projektování Realizace Provoz

Certifikace a standardy



11 

výstavbové  fáze,  jak  naznačuje  Obr.  1‐2.  Princip  je  tedy  takový,  že  digitální  model  je 

v průběhu celého svého životního cyklu doplňován účastníky projektu, a zároveň účastníci 

projektu mohou informace z modelu využívat. 

 
Obr. 1‐2: BIM v průběhu životního cyklu projektu (zdroj: buildpedia.com) 

Problematika  BIM  má  ovšem  i  druhou  stranu  mince,  která  spočívá  zejména 

v problematickém zavádění nových systémů řízení. Technologická omezení, která bránila 

zavedení v minulém století sice s rychlým vývojem výpočetní techniky a nových technologií 

ustupují,  nicméně  pro  úplné  zavedení  BIM  je  třeba  nejen  zvládnutí  technologie,  ale  i 

vyřešení dalších klíčových faktorů.   
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Těmi jsou v případě BIM zejména: 

 legislativní zázemí5, 

 standardizace6, 

 kvalifikace7, 

 informovanost8 

 problémové počáteční fáze implementace9 [6]. 

 Rizika	

Nelze pochybovat o tom, že téma rizik  je v  jakékoliv činnosti velmi důležitou oblastí,  jejíž 

podcenění z projektového hlediska může vést až k neúspěšné realizaci původního záměru 

[8].  Stejně  tak může mít  podcenění  rizik  na  podnikové  úrovni  likvidační  charakter.  Při 

zásazích do již existujícího systému je běžné, že tyto zásahy ovlivní procesy a objekty, které 

se v systému nacházejí. Pohlížíme‐li na riziko jako na vlastnost procesů a objektů systému, 

je zřejmé, že při zmíněném zásahu může dojít právě i k ovlivnění rizika, resp. že zásahy do 

systému  vznikají  nebezpečí10.  Ta  lze  následně  vyhodnocovat  a  zohledňovat  při  realizaci 

procesů systému a při práci s jeho objekty.11 

Problematikou  rizik  se  v  dnešní  době  zabývá  velké množství  publikací  a  disciplíny  jako 

rizikové  inženýrství  nebo  řízení  rizik  jsou  běžnou  praxí  nejen  ve  stavebním  odvětví. 

Vysvětlováním, co vlastně riziko je, a jak se s ním pracuje, není hlavním cílem této publikace, 

nicméně  pro  správné  pochopení  textu  je  třeba  se  problematiky  rizik  alespoň  částečně 

dotknout. Tématu rizik je věnována kapitola 2.1 této publikace. 

                                                         
5 Nedostatečná podpora ve veřejných zakázkách, komplikované zohlednění BIM ve smluvních 
vztazích a vypořádání sporných bodů, absence provázání s certifikačními systémy, 
neakceptování modelů jako dokumentace úřady atd. 
6 Obtížné zajištění vzájemné kompatibility výstupů a modelů, ztrátová komunikace, 
nejednotnost dodavatelů softwarových nástrojů, absence knihoven a vstupních dat atd. 
7 Problém kvalifikace nespočívá pouze v nedostatečné odbornosti, ale i v odlišném způsobu 
práce na modelu, který klade vysoké požadavky na pracovníky z hlediska schopnosti 
spolupracovat, sdílet informace, podřídit se systémovému řešení atd. 
8 Absence lokalizovaných publikací, nedostatek školení zaměřených na výuku celého konceptu 
BIM a nikoliv jen jeho částí (např. pohled na model z hlediska celého životního cyklu, ne jen 
jako např. 3D modelování), nízká odbornost v problematice, absence kvalitní koncepční výuky 
na středních a vysokých školách atd. 
9 V závislosti na tržním prostředí se jedná o nedostatečnou motivaci firem k zavedení BIM, 
vysoké pořizovací náklady, komplikace se zajištěním kontinuity výstavbových projektů atd. 
10 Blíže se tématem nebezpečí a rizik zabývá následující kapitola. V současné chvíli je třeba 
vědět, že riziko je vlastně ohodnoceným nebezpečím. 
11 Terminologie je odlišná, ale vychází ze základní teorie množin, kde systém je množinou a 
analogicky objekt je entitou. Proces je pak vztahem mezi entitami. 



13 

V publikaci je na rizika pohlíženo jako na oblast řízení, která je dotčena implementací nového 

systému  řízení12.  Tato  souvislost  je  vlastně  jedním  z důsledků  implementace. Výzkumná 

otázka, která nás zajímá, je, zda lze tuto souvislost formulovat a jakým způsobem může být 

vymezení souvislosti mezi implementací nového systému a riziky využitelná. Významný vliv 

rizik  ve  výstavbových  projektech  je  totiž  jednou  z  oblastí,  sloužící  jako  podklad  pro 

rozhodování o implementaci systému řízení. Zjednodušeně řečeno, schopnost identifikovat 

dopad implementace systému řízení na rizika v systému může pomoci při rozhodování, zda 

systém řízení implementovat či nikoliv, případně za jakých podmínek a jakým způsobem tak, 

aby byl celý proces optimální. 

Kvůli  zpřesnění  vymezení  tématu  se  bude  o  rizicích mluvit  jako  o  rizicích  ve  stavebním 

podniku, protože stavební podnik  je nejbližší  interpretací výše popsaného systému. Téma 

rizik je však velmi široké a lze předpokládat, že rozebíraná problematika půjde vztáhnout i 

na  širší  oblast  rizik,  zejména  na  rizika  z  pohledu  celého  výstavbového  projektu. Míra 

překryvu není z hlediska publikace relevantní. Pokud k nějakému dochází, je to jen dobře a 

jedná se o oblast, kterou je vhodné se zabývat v rámci dalšího výzkumu. 

 Téma	rizik	v	problematice	BIM	

Autorům není známo publikace, že by existovala publikace, která by se problematikou rizik 

a BIM  do  hloubky  zabývala. Rizika  se  v  literatuře  objevují  zejména  jako  obecné  shrnutí 

pozitivních a negativních vlivů implementace a používání. 

 Situace	na	českém	trhu	

Český  trh  je  většinově  tvořen  marketingovými  materiály  dodavatelů  jednotlivých  BIM 

nástrojů. Ty  se problematikou  rizik prozatím příliš nezabývají a  soustředí  se  zejména na 

prodej  produktu.  Rizika  jsou  někdy  uvedena  jako  argument  pro  zavedení,  nicméně 

vysvětlení problematiky neexistuje. 

V oblasti vědecké začínají naštěstí pomalu vznikat závěrečné práce na téma BIM, nicméně 

žádná  z  nich  se  prozatím  riziky  v  souvislosti  s  BIM  nezabývala.  Lepší  situace  je  na  poli 

vědeckých  článků,  které  se  na  BIM  v  ČR  soustředí  daleko  více,  rizika  jsou  ovšem  opět 

přehlížena. 

Na poli literatury existuje (vyjma publikací, kterých se autorsky účastnil některý z tvůrců této 

knihy) pouze BIM příručka Ing. Černého a kolektivu [9]. Ta se obecně zmiňuje, že díky BIM 

„je možné odhalit případná  rizika a snížit náklady při výstavbě“  [9, s. 17]. Publikace dále 

uvádí, že při  tvorbě cen může použití BIM vést ke kvalitnímu „zohlednění rizik“  [9, s. 39] 

                                                         
12 V tomto případě systému řízení BIM. Je třeba rozlišovat systém jako systém, ve kterém se 
pohybujeme a systém jako soubor procesů a objektů, kterými může být stávající systém 
ovlivněn. Pro potřeby této publikace bude první jmenovaný referován jako systém. Pro druhý 
zmíněný se spokojíme s názvem systém řízení, protože se jedná o systém řízení BIM, jakožto 
balíku nástrojů a k nim přidružených procesů, jejichž implementací se publikace zabývá. 
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formou snížení  lidských chyb [9, s. 53]. Jako  jeden z přínosů BIM pro  investora  je obecně 

uvedeno „snížení rizika špatného přenosu informací“ [9, s. 43]. 

 Situace	na	světovém	trhu	

V moderním světě13 je BIM daleko běžnější záležitostí než v ČR, čemuž odpovídá i množství 

dostupné  literatury.  Kromě  marketingových  materiálů  lze  na  BIM  narazit  ve  vědě, 

v  literatuře  i  v  praxi.  Dostupné  zdroje  obsahují  velké  množství  případových  studií  a 

zkušeností z praxe, koncept BIM je zároveň výrazně dál i na vědecké úrovni. Téma rizik je 

obecně rozebíráno a  je na něj odkazováno, žádná autorům dostupná publikace se na něj 

však nezaměřuje. 

Nejvíce se věnuje rizikům publikace Implementing Successfull Building Information Modeling 

[10], kde je rizikům věnována celá kapitola. Tam jsou idenfikovány klíčové oblasti řízení rizik, 

které  je  třeba  v  souvislosti  s BIM uvažovat.  Jedná  se o  automatizaci,  kontrolu,  kontrolu 

kvality, detekci kolizí, koordinaci, analýzu nákladů výstavby, analýzu nákladů obecně, sdílení 

zodpovědnosti a problematika kontraktů [10, s. 73]. Jedná se tedy zejména o příležitosti. 

Kategorie jsou popsány, ale hlubší souvislosti mezi BIM a riziky hledány nejsou. 

Pomyslnou biblí BIM  je BIM Handbook  [11]. Ta  se na  riziko odkazuje na mnoha  různých 

místech, zejména s ohledem na problematické kroky v implementaci a následně hrozby a 

příležitosti při používání BIM. Na konci publikace jsou uvedeny zajímavé případové studie, 

které  se  rizik  nepřímo  dotýkají.  Publikace  je  však  obecného  charakteru  a  rizikům  se  do 

hloubky nevěnuje. 

Množství odkazů na riziko obsahuje publikace BIG BIM little bim [12]. Zaměřuje se zejména 

na  konceptuální  vymezení  role  BIM  ve  stavebním  podniku  a  problematiku  jeho 

implementace. Zmiňuje důležitost se rizikem zaobírat. 

BIM  Demystified  [13]  je  publikace,  zaměřená  zejména  na  aplikaci  BIM  do  projekční  a 

dodavatelské praxe. Rizika  jsou  zde  zmíněna okrajově  ve  formě  vzniklých příležitostí po 

zavedení BIM [13, s. 69] a jako problematická oblast při implementaci [13, s. 98]. Podobně 

je zaměřena i publikace BIM: A Strategic Implementation Guide [14], která se dotýká tématu 

rizik při řízení inovací [14, s. 78]. 

Existují  publikace,  zabývající  se  problematikou  BIM  ve  facility  managementu  [15,  16], 

nicméně tyto publikace se rizikům prakticky nevěnují, přestože téma se jich blízce dotýká. 

BIM for Facility Managers [15] obsahuje množství případových studií, které s riziky souvisí.

                                                         
13 Zejména USA, severské státy (zejména Finsko, Švédsko), Singapur, Velká Británie apod. 
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 Základy	problematiky	

 Rizika	ve	stavebním	podniku	

Publikace  se  zabývá  zejména  zavádění  systému  řízení BIM  a dopadu na  rizika. V oblasti 

tématu rizik není třeba zabíhat do zbytečných detailů. Přesto je však třeba zmínit základní 

terminologii problematiky rizik a základy práce s nimi. V první řadě je třeba rozlišovat pojmy 

riziko, nebezpečí, hrozba, šance a příležitost. 

Nejprve se budeme věnovat pojmu riziko. Riziko v obecné rovině je definováno normou ISO 

31000: 

„účinek nejistoty na dosažení cílů“ [17] 

Existuj‐li identifikovaný jev14 s identifikovatelným dopadem, riziko je pravděpodobnost, že 

zmíněná událost skutečně proběhne. Jedná se tedy o událost s přiřazenou 

pravděpodobností [18]. Pravděpodobnost vyplývá z události jako takové a je dále 

ovlivněna souvisejícími procesy. Takovými procesy mohou být vnější podmínky, okolnosti 

výskytu, řízené i neřízené zásahy, které pravděpodobnost výskytu ovlivňují atd. Riziko lze 

navíc ohodnotit mírou jeho dopadu15. Uvážíme‐li pak riziko jako dvourozměrnou veličinu, 

jejímž prvním rozměrem je pravděpodobnost výskytu16 a druhým rozměrem je následek, 

vzniká nám součinem těchto dvou rozměrů stupeň17 každého jednotlivého rizika, jak 

znázorňuje Tab. 2‐1. 

   

                                                         
14 Například požár, krádež automobilu atd. Jev může být formulován v různé míře obecnosti. 
Buď velmi obecně (krádež) nebo velmi konkrétně (krádež automobilu poznávací značky XYZ ve 
23:00 příští úplňkové noci). Nebo samozřejmě něco mezi tím. Míra obecnosti zkoumaného jevu 
má samozřejmě vliv na následnou práci s rizikem a obecně nelze říci, zda je větší či menší míra 
obecnosti lepší nebo horší. Vše závisí na podmínkách řešené úlohy a hlavně na požadovaných 
výstupech. Dle ČSN ISO 31000 je tento pojem definován jako událost. 
15 Normy ČSN ISO 31000 definují tento pojem jako následek. Vzhledem k tomu, že termín 
následek bude v průběhu této publikace používán jako pojem pro vyústění logické 
posloupnosti, v některých případech může být používáno sousloví následek události. 
16 Normy ČSN ISO 31000 definují pojem pravděpodobnost výskytu jako možnost výskytu nebo 
pravděpodobnou možnost výskytu. Pro potřeby této publikace bude používán zjednodušený 
pojem pravděpodobnost výskytu. 
17 Normy ČSN ISO 31000 připouští také použití pojmu úroveň. 



16 

Tab. 2‐1: Seznam rizik s pravděpodobností výskytu a následkem [19] 

Číslo

rizika 

Pravděpodobnost  Následek Stupeň rizika

<0;1>  <0;10>  <0;10> 

1  8  0,2  1,6 

2  5  0,1  0,5 

3  1  0,3  0,3 

4  3  0,8  2,4 

5  6  0,8  4,8 

6  9  0,8  7,2 

7  8  0,5  4,0 

8  4  0,5  2,0 

 

Čím vyšší je součin pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho následku, tím je riziko důležitější. 

Stupně  rizik  lze  znázornit  ve  dvourozměrném  grafu,  který  nazýváme maticí  rizik.  Ta  je 

k nahlédnutí v Tab. 2‐2. 

Tab. 2‐2: Matice rizik [19] 

O
h
o
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n
o
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n
í m

ír
y 
d
o
p
ad
u
 r
iz
ik
a 

10                      

9                  6     

8      1      7           

7                       

6                  5     

5    2                   

4            8           

3                  4     

2                       

1        3               

0                       

      0  0,1  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

      Pravděpodobnost výskytu rizika 
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Rizika můžeme následně seřadit podle jejich stupně, jak znázorňuje Tab. 2‐3. 

Tab. 2‐3: Seznam rizik s pravděpodobností výskytu a následkem [19] 

Číslo 

rizika 

Pravděpodobnost  Následek Stupeň rizika 

<0;1>  <0;10>  <0;10> 

6  9  0,8  7,2 

5  6  0,8  4,8 

7  8  0,5  4 

4  3  0,8  2,4 

8  4  0,5  2 

1  8  0,2  1,6 

2  5  0,1  0,5 

3  1  0,3  0,3 

 

Riziko  je v běžné  řeči vnímáno  jako něco negativního  ‐  jako nežádoucí pravděpodobnost 

výskytu jevu. Riziko však může mít i pozitivní následky a může přinášet užitek, nikoliv újmu. 

Vždy také záleží na tom, kdo je příjemcem rizika a jaké následky na něj realizované riziko má. 

O pozitivním riziku mluvíme jako o příležitosti. Terminologie šancí a příležitostí není nikde 

jasně  v  rizikologii  definována.  Všeobecně  se  ale  předpokládá,  že  k  riziku  existuje  jeho 

pozitivní  ekvivalent.  Anglická  literatura  [8]  uvádí,  že  riziko  (risk)  je  neutrální  pojem  pro 

vyjádření  pravděpodobnosti  výskytu  nějakého  jevu.  Riziko  může  nabývat  negativního 

charakteru, a pak se nazývá hrozbou (threat), nebo pozitivního charakteru, a pak se jedná o 

příležitost  (opportunity).  Existuje‐li  pak  událost,  která  je  hrozbou  bez  vyjádřené 

pravděpodobnosti svého výskytu, tato událost se často nazývá nebezpečím (hazzard). Aby 

byla terminologie úplná, je třeba zavést ještě pozitivní variantu nebezpečí, tedy pozitivní jev, 

který  se  nazývá  šancí  (chance). Analogicky  je  pak  šance  s  přiřazenou  pravděpodobností 

výskytu  příležitostí,  stejně  jako  nebezpečí  s  přiřazenou  pravděpodobností  výskytu  je 

hrozbou. Vše jasně znázorňuje Obr. 2‐1. 



18 

 
 

Obr. 2‐1: Schematické znázornění závislostí terminologie rizikologie (zdroj: vlastní) 

Se zavedenými pojmy šance, příležitost, nebezpečí a hrozba můžeme pracovat stejně, jako 

bychom pracovali s obecnými jevy a riziky. Jak bylo řečeno, pro součinem pravděpodobnosti 

výskytu  rizika  a  jeho následku  je  jeho  stupeň. V případě hrozby  se  jedná o  závažnost  a 

v případě příležitosti se jedná o význam. Analogicky pak kromě matice rizik může vzniknout 

i matice příležitostí a matice hrozeb. 

Jednotlivé  kategorie  příležitostí,  rizik  a  hrozeb  by  bylo  možné  znázornit  i  v  maticové 

struktuře Obr. 2‐2. 

 
Obr. 2‐2: Kategorie příležitostí, rizik a hrozeb (zdroj: vlastní) 
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Nastíněná terminologie se v praxi i v akademických kruzích často zjednodušuje a mluví se 

pouze o riziku. To se většinou vnímá jako riziko negativního charakteru (hrozba) a o jevech, 

ze kterých vychází, se mluví jako o nebezpečích. Schéma by tedy vypadalo tak, jak znázorňuje 

Obr. 2‐3. 

 
 

Obr. 2‐3: Schéma zjednodušené terminologie rizikologie (zdroj: vlastní) 

Tento  zjednodušený přístup není  zcela  zcestný, přestože  se neshoduje  s  informacemi  ze 

zahraniční  literatury  ani  s normami  ISO  ČSN 31000. Při  jiném pohledu na  věc  jsou  totiž 

příležitosti pouhou druhou  stranou mince hrozeb. Co  je pro  jednoho hrozba, pro  jiného 

může  být  příležitost18. Mluví‐li  se  v  tomto  kontextu  o  riziku,  jedná  se  tedy  o  pojem, 

symbolizující pravděpodobnosti způsobení újmy s vědomím, že každá tato újma sebou nese 

i oblast, která může být vnímána jako příležitosti. Vzhledem k tomu, že rizika jsou obecně 

vnímána  spíš  v  tom  negativním  slova  smyslu,  tato  zjednodušená  terminologie  je  často 

dostačující. Chceme‐li  se však vyjadřovat přesně,  je  třeba na  rozlišování  rizik, nebezpečí, 

hrozeb, šancí a příležitostí dbát19. S rozšířenou terminologií v souladu s normami ISO ČSN 

31000 bude pracovat i tato publikace. 

Problematika  rizik  dále  identifikuje  tzv.  příjemce  (neboli  nositele)  rizika  a  zdroj  (neboli 

vlastník)  rizika. Příjemcem  je objekt  nebo proces  systému,  který  je dotčen  realizováním 

rizika. Zdrojem  rizika  je  jeho příčina,  tedy objekt nebo proces systému, ze kterého  riziko 

                                                         
18 Ztráta peněženky pro mě může být nebezpečím, pro jiného šancí k nečekanému finančnímu 
příjmu. 
19 Logické opodstatnění takto zavedené terminologie vyplývá ze skutečnosti, že v naučném 
slovníku jsou uvedená slova (šance ‐ příležitosti, nebezpečí ‐ hrozby, vliv – stupeň/úroveň ‐ 
závažnost) vedena jako synonyma. Vodítkem pro zavedení terminologie v českém jazyce tedy 
může být pouze překlad cizojazyčné literatury. Definice pojmů je však jen otázkou dohody a 
zavedení do běžného používání. 

Důležitost 
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vyplývá20.  Změnou  (nebo  odstraněním)  zdroje  rizika  dojde  ke  změně  rizika  (nebo  ve 

specifických případech k jeho odstranění. Nelze zaměňovat zdroj rizika za událost. 

Příklad: 

Představme  si,  že  existuje  šance  na  vznik  události  požáru  o  specifické 

intenzitě. Jedná se o velmi obecnou událost, která je v závislosti na příjemci 

rizika vnímána jako nebezpečí nebo jako šance. U požáru lze předpokládat, 

že bude vnímán spíše jako nebezpečí, ale ani to nemusí být pravdou. Požár 

zastavěné oblasti může být například šancí pro stavební společnosti, protože 

pro ně může znamenat vytvoření stavebních zakázek. Pro náš příklad ho tedy 

považujme  prostě  za  událost.  Vyjádří‐li  se  pravděpodobnost  výskytu  této 

události, jedná se o riziko. Stanovení pravděpodobnosti nutně musí vyplývat 

z  identifikace možných zdrojů požáru. Takovými zdroji může být například 

horké  letní počasí, nedopalek cigarety, množství hořlavých materiálů atd., 

resp. ti, kteří za dané objekty zodpovídají. Souběžně je možné identifikovat 

míru  dopadu  rizika,  tj.  jeho  následek.  Míra  dopadu  vyplývá  například 

z poškození objektů v místě požáru,  tj. např. ze vzniklé hmotné škody. Pro 

identifikaci škody je nejprve třeba určit, co všechno bylo (resp. bude) požárem 

poškozeno  v  závislosti  na  jeho  intenzitě.  Může  se  jednat  například  o 

vyhořelou nemovitost, uskladněné materiály, škody na zdraví lidí v prostoru 

požáru atd., resp. ti, kteří za dotčené objekty zodpovídají.  

Řízení rizika  je dnes  jednou z devíti základních oblastí  řízení projektů. Jedná se o sestavu 

procesů, které umožňují vědomé plánování rizik, jejich identifikaci, analýzu a ohodnocení, 

reakce na rizika, jejich monitoring a kontrola21 rizik [20]. Hlavním cílem řízení rizika je zvýšení 

pravděpodobnosti  výskytu  a  míry  dopadu  pozitivních  událostí  (šancí)  a  snížení 

pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu událostí negativních (nebezpečí). V literatuře se 

také vyskytuje pojem rizikové inženýrství [21]. Rizikové inženýrství se zabývá problematikou 

vyhodnocování událostí (tj. jejich identifikace, vyjádření jejich pravděpodobností výskytu a 

jejich  vyjádření  jejich  následků).  Související  disciplína,  kterou  je management  rizik22,  se 

potom  zabývá využíváním  informací  získaných ve  fázi  rizikového  inženýrství. Celý proces 

rizikového managementu lze však rozkládat do více možných dílčích procesů a podprocesů. 

Zdroje v tomto ohledu nejsou jednotné, protože přestože je principiálně přístup k rizikům 

všude  stejný,  konkrétní  procesy  managementu  rizika  mohou  být  závislé  na  mnoha 

                                                         
20 Zdroje a příjemce rizika lze vnímat jak ve smyslu věcí, tak ve smyslu lidí (tj. ve smyslu majitelů 
těchto věcí). První možnost je běžnější v případě rizikového inženýrství, druhá možnost je 
běžnější v případě managementu rizika. 
21 Kontrola rizik znamená schopnosti jejich ovládání. Jedná se o pojem vyplývající z anglického 
termínu risk control. Nejedná se tedy o kontrolu ve smyslu auditu. 
22 Pojmy řízení rizik a rizikový management bývají zaměňovány. Oba pojmy bývají vnímány jako 
český překlad anglického pojmu risk management. Ve skutečnosti však lze terminologii rozvést 
do větší hloubky a pojmy management rizik a řízení rizik lze rozlišovat (druhý je nadřazený 
prvnímu). 
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faktorech,  jakými může  být  například  velikost  podniku,  typ  činnosti  podniku,  typy  rizik 

v projektu atd. V této publikaci se bude s procesy managementu rizika pracovat dle Obr. 2‐4. 

 
Obr. 2‐4: Schéma systému řízení rizika (zdroj: vlastní s využitím [20] a [21]) 

Pojmy a principy vysvětlené v této podkapitole zavádí problematiku rizik tak, jak s ní bude 

v  publikaci  dále  nakládáno. Monografie  zkoumá  rizika  z  hlediska  implementace  BIM  ve 

stavebním podniku a zabývá se zejména vztahy dotčených rizik. Proto je třeba se do větší 

podrobnosti rozepsat o kapitole rizikologie, která se nazývá korelace rizik. 

 Korelace	rizik	

Zkušenosti ukazují, že mezi analyzovanými riziky může existovat popsatelná závislost. Přesné 

vyjádření těchto závislostí mezi je zásadní pro dosažení spolehlivých výsledků řízení rizik. Se 

vzrůstajícím  množstvím  identifikovaných,  analyzovaných  a  ohodnocených  rizik  se  však 

výrazně komplikuje snaha popsat  jejich vzájemné vztahy. Nejen, že množství vzájemných 

vztahů exponenciálně roste, ale vysoké požadavky na přesnost vyjádření vztahů situaci ještě 

více  komplikují.  V  praxi  je  tedy  přesná  analýza  závislosti  rizik  velmi  náročná.  V mnoha 

případech je tedy na rizika chybně pohlíženo jako na vzájemně nezávislá. Ukázalo se totiž, 

že  většina  závislostí  je  spojená  se  závislostmi hrozeb  a příležitostí. Pokud  se nedefinuje 

závislost těchto dvou rizik, rizika se mohou na konci projektu vykrátit [8]. To pak může vést 

k neefektivnímu řízení rizik. 
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Příklad: 

Vlastníme‐li pozemek a spekulujeme o jeho prodeji, uvažujeme možný vývoj 

jeho hodnoty v čase. K dispozici máme informace, které nám umožňují vývoj 

ceny predikovat, nicméně stále existuje jistá míra nejistoty, která je zdrojem 

rizika. Riziko může nabývat hrozby  z poklesu ceny pozemku, ale  zároveň  i 

příležitosti  z  růstu  ceny  pozemku.  Mezi  zmíněnou  hrozbou  a  příležitostí 

existuje popsatelná závislost. V tomto případě je úměra nepřímá. Pokud se 

zvyšuje stupeň hrozby, snižuje se stupeň příležitosti a naopak. 

Závislosti mohou být přímo  i nepřímo úměrné, ale  i  jednostranné. Vědomí závislosti nám 

umožňuje soustředit se pouze na jedno z rizik, protože ovládnutím hrozby zároveň nepřímo 

ovládáme  i příležitost. O situaci  lze přemýšlet jako o sázení na obě strany v případě hodu 

mincí. 

Závislost hrozeb a příležitostí  je oblastí,  jejíž podcenění může vést k nadbytečné alokaci 

zdrojů a přecenění analyzovaných rizik. Závislosti mezi riziky nazývají korelace. Obecně  je 

korelace  vzájemný  vztah  (závislost) mezi  dvěma  prvky  systému  nebo mezi  vlastnostmi 

těchto prvků. Závislost je vyjádřena formou koeficientu. Koeficientů existuje velké množství 

různých druhů.  Tím nejpoužívanějším  je Pearsonův  korelační  koeficient,  vztahující  se na 

lineární vztahy. Nabývá hodnot z intervalu <‐1;1>, kde ‐1 znamená zcela nepřímou závislost 

(antikorelaci) a +1 znamená zcela přímou závislost. V případě, že koeficient nabyde hodnoty 

0, pak není mezi zkoumanými prvky systému žádná lineární závislost23. Pearsonův korelační 

koeficient lze použít i v případě, vyjádříme‐li zkoumané prvky jako funkce, jedna z funkcí je 

nelineární funkcí druhé. V případě nutnosti vyjádřit vztah nelineární funkcí je třeba použít 

složitější způsoby vyjádření [22]. 

Přímou závislost dvou rizik nazýváme pozitivní korelací rizika a negativní závislost dvou rizik 

nazýváme negativní korelací rizika. Speciálními případy negativní i pozitivní korelace rizika 

jsou  situace,  kdy  je  závislost pouze  jednostranná24.  Třetí  typ  závislosti,  který  je  zároveň 

nejčastěji se vyskytujícím se typem, nazýváme nekorelovanými riziky. 

Příklad: 

Pozitivní korelace  je  typ korelace, kdy zvýší‐li  se pravděpodobnost výskytu 

nebo  dopad  události  A,  zvýší  se  i  pravděpodobnost  výskytu  nebo  dopad 

události B a naopak. Analogicky pak negativní korelací je vztah, kdy zvýšení 

pravděpodobnosti  výskytu  nebo  dopadu  události  A  naopak  sníží 

pravděpodobnost  výskytu  nebo  dopad  události  B  a  naopak.  V  případě 

nekorelovaného  vztahu  nemá  změna  v  pravděpodobnosti  výskytu  nebo 

dopadu události A na událost B žádný vliv a naopak. 

                                                         
23 Nekorelovanost neznamená, že neexistuje závislost žádná. Pouze, že neexistuje lineární, 
kterou by bylo možné popsat Pearsonovým korelačním koeficientem. 
24 Nastává situace, kdy jedno riziko z druhého rizika vyplývá. 
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Korelace nemusí být pouze na úrovni stejných vlastností dvou rizik. Jak již bylo řečeno, může 

jít také o vztahy některých jejich vlastností. 

Příklad: 

Za určitých okolností by se mohlo stát, že pravděpodobnost výskytu jednoho 

rizika ovlivní například míru dopadu rizika druhého. Může jít například o to, 

že s tím jak se zvyšuje pravděpodobnost výskytu chyby v důsledku množství 

rozdělaných  projektů,  tím  bude  i  chyba  fatálnější,  protože  bude  hůře 

odhalitelná a bude trvat déle, než se nám ji podaří odstranit. 

Poslední formou korelace rizik je korelace vlastnosti rizika a události, resp. rizika. 

Příklad: 

Pokud  bychom  například  vytvářeli  rovnici,  popisující  nějaký  vztah,  míra 

dopadu hrozby případného selhání může ovlivnit, naší nervozitu. V případě, 

že  překročí  určitou  mez,  může  vytvořit  nebezpečí  selhání  v  důsledku 

nervozity. 

Jak  bylo  řečeno,  korelaci  je možné popsat  určitou  závislostí.  To  není  vůbec  jednoduchá 

záležitost  a  často  se  omezuje  na  pouhý  odhad. Poměrně  spolehlivým  způsobem  popisu 

závislosti je využití statistických dat, které ovšem nejsou vždy k dispozici. V takovém případě 

je  vhodné  najít  společného  jmenovatele  zkoumaných  prvků25.  Varianty  společného 

jmenovatele lze popsat matematickou funkcí, která je potom korelačním koeficientem. 

Příklad: 

S množství koček, které mám, se mění pravděpodobnost, že něco provedou. 

S  jejich množstvím  se  také mění  závažnost míry  dopadu  jejich  případné 

nekalé činnosti. Mezi pravděpodobností hrozby, že kočky něco provedou, a 

její  mírou  dopadu  existuje  korelace,  jejímž  společným  jmenovatelem  je 

množství  koček.  Tato  závislost  by  se  dala  popsat  funkcí.  Funkci můžeme 

odhadnout  (například  čím  víc  koček,  tím  větší pravděpodobnost a  čím  víc 

koček,  tím větší průšvih,  funkce by mohla být exponenciálně  rostoucí), ale 

lepší by bylo vytvořit ji na základě pozorování. 

Publikace se zabývá zejména korelací rizik při zavádění a po zavedení nového systému řízení 

‐ platformy BIM. 

 Implementace	BIM	ve	stavebním	podniku	

S  rozvojem moderních  technologií  se  rozvíjí  i možnosti  řízení  výstavbových  projektů  za 

pomocí výpočetní techniky. To vytváří větší prostor pro implementaci systému řízení BIM a 

                                                         
25 Společných jmenovatelů může být samozřejmě i větší množství. 
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jeho  jednotlivých nástrojů. Použití BIM ve výstavbovém projektu přináší některé  zásadní 

výhody, kterými jsou [10, 11]: 

 snížení nákladů na výstavbový projekt v průběhu celého jeho životního cyklu, 

 zvýšení kvality realizovaného výstavbového projektu, 

 zefektivnění procesů návrhu, realizace a provozu výstavbového projektu, 

 zvýšení rychlosti realizace výstavbového projektu, 

 zvýšení bezpečnosti v průběhu celého životního cyklu projektu, 

 snížení množství odpadů, 

 větší možnosti řízení rizik. 

Zmíněné  výhody  přímo  vyplývají  z  potenciálu,  vytvořeného  použitím  specifických  BIM 

nástrojů a procesů. Implementace systému řízení BIM do stavebního podniku a jeho využití 

ve  výstavbových  projektech  tedy  přináší  dílčí  přínosy,  jejichž  důsledkem  je  dosažení 

zmíněných výhod. 

Těmito přínosy jsou zejména [10, 11]: 

 snazší zavedení metod IPD26 a aplikace Lean Construction27, 

 včasné  řešení  problémů28  a  identifikace  klíčových  otázek  výstavbového  projektu 

v jeho rannějších fázích, 

 zlepšení spolupráce a vytváření zpětné vazby napříč všemi účastníky projektu, 

 zvýšení předvídatelnosti událostí ve výstavbovém projektu, 

 usnadnění metod vizualizace a komunikace, 

 podchycení  kritických milníků  ve  výstavbovém  projektu  díky možnostem  využití 

kvalitního modelu, 

 usnadnění hledání a realizace alternativ, 

 lepší řízení změn, 

 rychlá tvorba přesných výkazů výměr, kalkulací a rozpočtů, 

 zlepšená  organizace  výstavby  v  důsledku  propojení  modelu  a  časových 

harmonogramů, 

 optimalizace fabrikace vedoucí k optimálnímu využití zdrojů29, 

 využití modelu pro inženýrské a energetické analýzy, 

 usnadnění certifikace, 

                                                         
26 Integrated Project Delivery je metodika řízení, při které je spoluprací účastníků projektu za 
účelem využití dostupných možností a schopností tak, aby došlo k optimalizaci výsledků 
projektu, zejména ke zvýšení hodnoty projektu pro jeho vlastníka, snížení množství odpadů a 
maximalizace efektivity v průběhu celého životního cyklu projektu [37]. 
27 Jedná se o orientaci na efektivitu a naplnění požadavků zákazníka (vlastníka) a snahu o 
minimalizaci plýtvání. Zákazník by neměl platit za chyby a dodatečné náklady firmy. 
28 Pojmem problém nemusí mít nutně negativní význam, jak je vnímán v běžném hovoru. 
V tomto případě je problémem i otázka, vyžadující řešení. 
29 Materiál, čas, lidské zdroje a obecně finanční prostředky. 
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 zajištění kontinuity projektu v rámci jeho jednotlivých fází30, 

 využití moderních technologií na staveništi v průběhu realizace stavby31, 

 zvýšení transparentnosti celého výstavbového projektu, 

 identifikace kolizí z rozměrového, časového i finančního hlediska, 

 soustavné zlepšování na základě již realizovaných projektů. 

Zde je třeba poznamenat, že vyjmenované výhody a přínosy vyplývají z rešerše literatury a 

zkušeností  autorů.  Výčet  není  zdaleka  kompletní  a  ani  být  nemůže,  protože  situace  se 

neustále s vývojem nových nástrojů a procesů mění. Výčet výhod a přínosů zároveň nemůže 

mít  formu  jednoduchého  seznamu32.  Klasifikace  přínosů  a  výhod  BIM  (a  klasifikace 

problematických faktorů, viz. dále) je tématem na zvláštní publikaci a zde se jí dopodrobna 

zabývat nebudeme. 

Mohlo by se zdát, že v případě BIM se jedná o revoluční metody a nástroje, přinášející samé 

výhody. Situace ve skutečnosti není  tak růžová, protože většina výhod má spíš charakter 

příležitostí, které mohou být využity, avšak míra  jejich využití  závisí na velkém množství 

dalších faktorů. 

Těmito základními faktory jsou [10, 11]: 

 zajištění a umožnění potřebné komunikace, 

 zvládnutí požadované míry spolupráce33, 

 zajištění kontinuity a zohlednění dlouhodobosti výstavbových projektů34, 

 dostatečná kvalifikace a zvládnutí přechodu na nové technologie, 

 připravenost legislativního prostředí35, 

 dostatečná standardizace a vyjasněná metodika36, 

                                                         
30 Jedná se například o přechod mezi realizační a provozní fází, kdy dochází k maximálnímu 
využití projektové dokumentace (modelů) facility managementem [15]. 
31 Jedná se zejména o nástroje laserového skenování, rozšířené reality, zobrazovacích zařízení 
(tablety, dotykové obrazovky) a mikročipů. 
32 Ke klasifikaci je nutné přistupovat mnohem zodpovědněji a zohlednit například podmínky 
implementace, míru implementace, činnost stavebního podniku, který BIM implementuje, 
podmínky a požadavky trhu, dostupnost moderní techniky, omezení zdrojů atd. 
33 Nejen v rámci jedné společnosti, ale i napříč všemi účastníky procesu. Problémem bývá 
například sjednocení výstupů mezi hlavním dodavatelem a subdodavateli. 
34 Týká se nejen zajištění probíhajících zakázek, ale i související personální zajištění. 
35 V závislosti na implementaci BIM do veřejných zakázek je to v ČR vyjasnění zákona o 
veřejných zakázkách. Jedná se ale také například o úpravu stavebního zákona k podpoře 
elektronické dokumentace při žádosti o stavební povolení atd. Legislativní prostředí logicky 
značně závisí na zemi a s ní souvisejícím právním prostředím, o které je ve spojení 
s implementací BIM řeč. 
36 Příkladem může být například National BIM Standard v USA [7], CoBIM ve Finsku [35] nebo 
Government Construction Strategy z Velké Británie [36]. 
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 připravenost smluvního prostředí37, 

 investiční náklady38, 

 motivace pro zavedení39, 

 softwarové zajištění, 

 volba dodavatelského systému a dělení výstavbového projektu na dílčí zakázky, 

 dostupnost informací40. 

Toto jsou jen některé z problémů, které je třeba řešit, aby byly v případě použití metod řízení 

BIM využity všechny související výhody a aby proběhla  implementace BIM do stavebního 

podniku v pořádku. Otázka, zda BIM do stavebního podniku implementovat nebo nikoliv, je 

tedy velmi aktuální. Přestože jsou jasné přínosy systému řízení rizik, není jasné, zda jich bude 

úspěšně dosaženo  a pokud  ano,  zda  zdroje  vynaložené na  implementaci nebudou příliš 

vysoké. Konkurenční výhoda, vyplývající  z využití BIM nástrojů, nemusí být využita nebo 

adekvátně  ohodnocena,  místo  úspory  nákladů  může  naopak  dojít  k  jejich  navýšení  a 

v počátečních fázích  implementace nemusí být efektivita na požadované úrovni. V praxi  i 

v akademických kruzích tedy dochází k diskuzi nad způsoby implementace BIM do stavební 

praxe. Esenciální  se ukazuje být podpora  veřejného  sektoru  [11]  a požadavky na  straně 

zákazníka. Společnosti jinak nemají dostatečnou motivaci pro  implementaci BIM do svých 

procesů,  ať už  z důvodů nedostatečné  informovanosti, nedostatečného přínosu, přílišné 

nákladnosti  nebo  kvůli  stupni  rizika  implementace.  Každá  z  těchto  oblastí může mít  za 

následek  obrovské  ztráty  v  celosvětovém  měřítku  produktivity  stavebního  sektoru. 

Dlouhodobě je tedy objektivním zájmem vytvoření takového prostředí, které bude účastníky 

stavebních projektů motivovat k implementaci systému řízení BIM ve svých činnostech. 

  	

                                                         
37 Faktor se týká připravenosti smluvních vztahů a smluvních dokumentů tak, aby bylo využití 
BIM jasně vymezeno. Problémem je zejména specifikace předmětu dodávky, vyjasnění 
zodpovědností, duševních vlastnictví atd. 
38 Náklady spojené nejen s pořizovací cenou příslušných nástrojů, ale i se zajištěním kvalifikace, 
změnou pracovních postupů, časové možnosti apod. 
39 Paradoxně ne vždy jsou všichni nakloněni inovativním řešením. Příčiny mohou být různé ‐ od 
vyhodnocení rizika, přes nejasnou dobu návratnosti investice až po nedostatečnou 
informovanost a kvalifikaci na straně zákazníka. 
40 Nedostatečná informovanost často brání adekvátnímu vyhodnocení rizik. Problematika 
informovanosti je poměrně složitá a mohla by sama o sobě vydat na samostatnou knihu. 
Dostatečná informovanost je třeba na všech účastnických stranách výstavbového projektu. 
Zároveň je třeba dostatečné množství konkrétních informací (např. případové studie) i 
obecných informací (např. metodické příručky). Nedostatek informací může vést ke špatnému 
vyhodnocení rizik projektu, selhání střetu nabídky s poptávkou, nedostatečné využití možných 
nástrojů apod. 
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 Rizika	a	BIM	

Jak  bylo  naznačeno  v  úvodní  kapitole  této  publikace,  tak  jako  všechno  ostatní, 

i implementace BIM sebou nese určitá rizika, a již existujících rizik ve stavebním podniku se 

dotýká.  Zvláště  náchylné  jsou  k  riziku  projekty  velkého  rozsahu,  zejména  tedy  projekty 

veřejného sektoru [8]. Úspěšná implementace metod řízení BIM přímo souvisí s veřejným 

sektorem, protože jak bylo naznačeno v předchozích kapitolách, veřejný sektor je klíčovým 

klientem41, který má možnost využití metod řízení BIM požadovat42 a tím donutit dodavatele 

zařadit nové metody do svých nabídek. 

 Problematika	identifikace	vlivu	BIM	na	rizika	

Pojďme  se podívat na problematiku  rizik  ve  spojení  s BIM  trošku podrobněji.  Z přínosů 

metod řízení BIM ve stavebním podniku a na stavebním trhu (viz. kapitola 2.2) lze vyvodit, 

že existuje přímý dopad na rizika v celém životním cyklu projektu. Aby však bylo riziko jasně 

definováno,  je  třeba  formulovat pravděpodobnost výskytu. Chceme‐li pak  s  rizikem dále 

pracovat,  je  třeba  formulovat  jeho  stupeň  (tedy  určit míru  jeho  dopadu).  Jak  vyplývá 

z kapitoly 1.3,  tato ohodnocení  je, spolu s  identifikací příslušných nebezpečí, velmi  těžké 

konkrétně specifikovat. To má několik základních příčin. 

 Obtížné	vymezení	vlivu	BIM	na	riziko	

První příčinou problémů identifikace vlivu BIM na rizika je obtížné vymezení vlivu43 na riziko 

v  důsledku  použití metod  řízení BIM. V  průběhu  životního  cyklu  projektu  se  setkáváme 

s  velkým  množstvím  rizik.  Jakýkoliv  zásah  do  systému  ovlivní  i  rizika,  která  s  daným 

systémem souvisí. 

Příklad: 

V případě, že systémem je malý stavební podnik, zásahem do systému může 

být například zavedení nového postupu kontroly faktur za stavební práce. Ve 

chvíli,  kdy  vzniknou  nové  procesy,  které  je  nutné  následovat, může  dojít 

například ke zvýšení rizika pochybení  lidského faktoru v  jednotlivých fázích 

procesu kontroly. Zároveň však, vzhledem k tomu, že nový systém kontroly je 

metodicky lepší, dojde například ke snížení rizika neodhalení nesrovnalosti ve 

fakturaci a tedy zvýšení příležitosti jejího řešení dříve. 

                                                         
41 Zadavatelem zakázek. 
42 To vše samozřejmě v závislosti na platné legislativě – problémem může být například zákon o 
veřejných zakázkách a pravidla týkající se vymezení výběrového řízení apod. 
43 Vlivem je myšleno zejména to, do jaké míry je riziko ovlivněno systémem řízení BIM a do jaké 
míry ovlivnění vyplývá z něčeho jiného. To celé komplikuje ještě nutnost definice toho, co 
vlastně je BIM? Tedy vymezení systému. Tím bychom se ale už dostali k problému, kterému se 
věnuje následující podkapitola. 
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Tento vliv může být zanedbatelný, ale i naprosto zásadní. Dopad na rizika někdy může být i 

důvodem, proč k zásahu do systému dochází. 

Příklad: 

Předpokládejme,  že  zásahem  do  systému  je  přechod  na  jiný  návrhový 

software.  Je‐li  systémem  životní  cyklus  projektu,  tato  změna  může  mít 

naprosto zásadní význam pro projektanta, který s nástrojem denně pracuje. 

Přechod má  však  zanedbatelný  význam  například  pro  dělníka  na  stavbě, 

který s návrhovým softwarem prakticky nepřijde do styku. V případě, že by se 

jednalo  například  o  modelovací  software  BIM,  vliv  na  rizika  může  být 

obrovský. Přechod na nástroje BIM se netýká jen projektanta, ale i vlastníka 

projektu, který  tím získá přidanou hodnotu a po  realizaci stavby bude mít 

k  dispozici  informační  databázi,  jejíž  využití  je  možná  při  provozní  fázi 

projektu.  V  takovém  případě může  být  vliv  na  příslušná  rizika  (vytvoření 

příležitostí, eliminace hrozeb) důvodem k zavedení nového nástroje (zásahu 

do systému). 

Systém  řízení  rizik  je  však  v  praxi  velmi  komplikovaný.  Na  základě  činností  rizikového 

inženýrství  vniká  velké  množství  dat,  které  jsou  následně  používány.  Je  postaven  na 

vytváření  datové  základny44,  která  potom  může  sloužit  různým  účelům  (většinou  jako 

podklad pro rozhodování). Celý systém řízení rizik se neustále vyvíjí a musí reagovat na nové 

události, které systém ovlivňují45. Vzniká  tak mimo  jiné pomyslné propojení mezi riziky a 

jejich důsledky a příčinami. Zásah do systému tak může být mimo jiné popsán svým vlivem 

na  riziko  (tj.  jedná  se o příčinu46  rizika)47. Rozklíčovat přesné vztahy mezi  rizikem a  jeho 

příčinami a důsledky je velmi komplikovaný úkol a v praxi je často v plném rozsahu nemožný. 

To  samo  o  sobě  není  zásadním  problémem  pro  řízení  rizik,  protože  to  pracuje 

s pravděpodobností. Jistá míra nejistoty je přípustná a lze ji do rozhodování zahrnout. Často 

však  nastává  situace,  kdy  je  podrobné  rozklíčování  vztahů  velmi  užitečné.  Požadovaná 

podrobnost informací však bude k dispozici až po aplikaci příslušného systému. 

   

                                                         
44 Např. databáze rizik. 
45 Vzhledem k tomu, že čas plyne neustále, je tento proces soustavný a nikdy nekončí. 
46 Může jít buď o jedinou příčinu, a tedy riziko vniká, nebo o další příčinu, a riziko se změní. 
47 Fakticky jde o vytvoření jedné nebo více nových událostí, tedy šancí nebo nebezpečí. 
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Příklad: 

Může  nastat  situace,  kdy  je  třeba  rozhodnout,  zda  přejít  na  novou  verzi 

interního podnikového systému pro zpracování objednávek. S přechodem na 

nový systém je spojeno velké množství rizik (hrozeb i příležitostí). Identifikace 

důsledků  změny může  výrazně přispět  jako podklad pro  rozhodování,  zda 

novou  verzi  zavést  či  nikoliv.  Zároveň  lze  tyto  informace  využít  pro 

management  rizika.  V  případě,  že  neexistuje  předchozí  zkušenost  se 

zaváděním nové verze, je však rozklíčování všech vztahů velmi komplikované 

a  v  požadované míře  není možné.  Až  na  základě  zavedení  bude možné 

problematiku  zpětně  podrobně  analyzovat  a  vytvořit  podklad  pro 

rozhodování pro příští obdobnou situaci. 

Tím se dostáváme k problematice identifikace míry ovlivnění rizik v důsledku BIM. Vzhledem 

k  tomu,  jak  se  rizika  ve  stavebním podniku  a na  trhu neustále  vyvíjejí,  je  velmi obtížné 

rozklíčovat, do jaké míry je změna způsobena oblastí BIM. Je třeba velmi důsledných analýz 

a dostatečného množství informací, které bohužel často nejsou k dispozici. Zároveň platí, že 

zásah do systému může souviset s BIM jen částečně. 

Příklad: 

Je‐li  od  dodavatele  požadován  výstup  ve  vyšší  kvalitě,  ten  se  může 

rozhodnout, zda změní některé podnikové procesy tak, aby bylo vyšší kvality 

dosaženo. Také ale může zvolit  jinou cestu – může například  investovat do 

BIM nástrojů, jejichž vedlejším důsledkem je zvýšení požadované kvality. Tyto 

změny mají samozřejmě vliv na rizika v dodavatelově podniku. Otázkou však 

je, do jaké míry lze dopady na rizika zahrnout do škatulky „způsobilo BIM“. 

Nejen,  že existovala  jiná  cesta  řešení  situace, ale nástroje BIM ani nebyly 

pořízeny za účelem aplikace BIM, ale pouze za účelem vyřešení konkrétního 

problém. Zároveň ale nelze popřít, že se jedná o BIM nástroj a jeho použití je 

v souladu s myšlenkou BIM a IPD. 

Řešení vzniklé situace není tak komplikované,  jak by se na první pohled mohlo zdát. Byly 

nastíněny problémy, kterým je třeba čelit, nicméně dokud je rizikový inženýr situace vědom 

a dotčené oblasti nepřehlíží,  je v podstatě na něm, aby  si vymezil mantinely a definoval 

pravidla, ve kterých se hodlá v rámci svých analýz pohybovat. Jedná se zejména o odpovědi 

na následující otázky: 

 O jaký zásah do systému se jedná? 

 Za jakým cílem je řízení rizik prováděno? 

 Jaký je současný stav? 

 Jaké důsledky by mělo ponechání současného stavu? 

 Jaké důsledky bude mít zásah do systému? 

 Které  z  důsledků  ponechání  současného  stavu  a  zásahu  do  systému  jsou  ve 

zkoumané oblasti relevantní? 
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Pro  zajištění  správnosti  a použitelnosti  analýz  je  třeba  vytvořená pravidla  respektovat  a 

v případě odchýlení se od nich je nutné toto zohlednit. 

Příklad: 

O jaký zásah do systému se jedná? 

‐ Jedná se o zavedení nového softwarového nástroje. 

Za jakým cílem je řízení rizik prováděno? 

‐ Cílem je rozhodnout, zda zavést nový softwarový nástroj do podniku a jak 

ošetřit rizika, která se zavedením souvisí. 

Jaký je současný stav? 

‐ V současnosti není software zaveden. 

‐ Popis současných rizik a jejich vztahů. 

Jaké důsledky by mělo ponechání současného vztahu? 

‐ Výpis důsledků ponechání současného stavu. 

Jaké důsledky bude mít zásah do systému? 

‐ Výpis důsledků zásahu do systému. 

Které z důsledků ponechání současného stavu a zásahu do systému jsou ve 

zkoumané oblasti relevantní? 

‐ Klíčová oblast, vymezující mantinely a definující pravidla. 

Při  zodpovědném  přístupu  a  podrobném  rozboru  problematiky  lze  docílit  alespoň 

rámcového vymezení souvislostí a  rozlišit  relevantní dopady změny v systému. Problémy 

jsou dále spojeny s ohodnocením míry dopadu změn a vyjádřením jejich pravděpodobností. 

Při dodržení metodiky a sledování cílů řízení rizik  lze vymezení vlivu změny v systému na 

riziko formulovat a dále s ním pracovat. 

 Závislost	rizik	na	podmínkách	použití	BIM	

Dalším problémem je závislost rizik na podmínkách48, vymezujících jejich identifikaci. Vždy 

totiž záleží na konkrétní situaci, v jaké rizika posuzujeme. Jedná se v podstatě o vymezení 

zkoumaného systému. Tento problém se týká zejména rizikového inženýrství a analýzy rizik. 

Má‐li být analýza rizik komplexní a má‐li mít do budoucna využitelnou hodnotu,  je  třeba 

definovat podmínky,  za kterých byla provedena.  Je  totiž  zřejmé,  že  stejná událost může 

vyústit v různá rizika, různé následky a různá stupně rizika v závislosti na podmínkách, které 

riziko definují. 

   

                                                         
48 Tj. také na účelu, za kterým rizika zkoumáme, tedy i na úhlu pohledu (například jsme‐li 
vlastník nebo dodavatel) nebo na příčině zkoumání rizik (například snažíme‐li se o predikci, 
nebo vytváříme datovou základnu atd.)  
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Hlavní dvě oblasti, které je nutné identifikovat, jsou: 

 zkoumaný systém, 

 hranice systému, 

 objekty systému, 

 procesy systému, 

 zkoumaná problematika, 

 hranice zkoumané problematiky, 

 vazby zkoumané problematiky. 

Příklad: 

Požár v neurbanizovaném lesním porostu znamená odlišná rizika než požár 

v  silně urbanizované zástavbě. To  jsou objekty  systému. Situace však není 

stejná, je‐li například lesní porost obklopen čerstvě zoranými poli nebo je‐li 

obklopen horkem vyprahlými  loukami. To jsou hranice systému – ne jen ve 

smyslu rozlohy, ale i ve smyslu rozsahu uvažovaného kontextu. Nemusí tedy 

jít  pouze  o  zohledněný  prostor, ale  i  o  časové  vymezení  systému  (způsob 

pohlížení  na  riziko  se  může  měnit  v  závislosti  na  tom,  zda  se  jedná  o 

operativní  nebo  strategické  plánování  apod.)  nebo  o  to,  do  jaké  hloubky 

systému  je  problematika  zkoumána  (tj.  vlastně  rozlišovací  schopnost 

analýzy). Procesy  jsou pak vzájemná působení a stavy objektů systému, tj. 

například ovlivnění porostu počasím. Zkoumanou problematikou by mohla 

být  turistická  výprava  do  neurbanizovaného  lesního  porostu.  Hranice 

zkoumané problematiky  jsou opět dány  rozsahem a dalšími specifikacemi, 

například  se  nemusí  jednat  o  lecjakou  turistickou  výpravu,  může  jít  o 

organizovanou  výpravu  skautského  oddílu.  Z  časového  hlediska  naopak 

můžeme  zohlednit,  že  se nepůjde  o  jednorázovou akci, ale  že do porostu 

začne výprava chodit pravidelně atd. Zároveň je třeba zohlednit vazby, tj. zda 

například  na  základě  povedeného  výletu  nezačne  les  navštěvovat  větší 

množství lidí atd. 

Uvědomíme‐li  si  rozsah  podmínek,  které  je možné  identifikovat,  celý  systém  se  začne 

komplikovat a prohlubování spletitosti problematiky by mohlo pokračovat do nekonečna. 

Pro běžné potřeby praxe však často není potřeba exaktní predikce a vždy je možné pracovat 

s nejistotou. 

Dodržet  srozumitelný metodický  postup  je  důležité  zejména  v  případě,  je‐li  zkoumaná 

problematika nová nebo předpokládá‐li se budoucí použití získaných poznatků49. Taková je 

právě situace BIM, kterou se zabývá publikace. 

Pokud bychom se zeptali, jaké má zavedení BIM do stavebního podniku vliv na rizika, vždy 

by měla  být  součástí  otázky  i  specifikace  výše  nadnesených  oblastí.  Je  třeba  definovat 

systém,  ve  kterém  se  budeme  pohybovat,  tj.  určit  zda  nás  zajímá  konkrétní  oddělení 

                                                         
49 To by v souladu s udržitelným rozvojem mělo být vždy. 
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stavebního podniku  nebo  celý  podnik,  jaká  je  činnost  stavebního  podniku,  jaké metody 

řízení se v něm v současnosti využívají, v jakém časovém horizontu rizika hodnotíme50, zda 

na věc pohlížíme z pohledu zaměstnance, majitele firmy nebo klienta atd. 

Hlavní problém však spočívá ve vymezení zkoumané problematiky. BIM je v současné době 

vnímáno  jako  moderní  přístup  k  řízení  výstavbových  projektů  a  jeho  vysvětlením  se 

v krátkosti zabývala kapitola 1.1. Pro hlubší studium problematiky se může čtenář obrátit na 

kapitolu 0, kde nalezne doporučenou literaturu, která ho do problematiky BIM v dostatečné 

míře uvede. Podstatné je, že pohled na to, co je vlastně BIM, se ve značné míře rozchází. 

Existuje tu subjektivní vnímání problematiky vycházející většinou z osobních zkušeností. 

Příklad: 

Zatímco  projektant  vnímá  BIM  jako  nástroj  navrhování  výstavbových 

projektů,  pro  stavbyvedoucího může  jít  o  nástroj  řízení  projektu.  Ekonom 

naopak může nové způsoby řízení nákladů výstavbového projektu, zatímco 

facility manažer vidí produkt s většími možnostmi využití pro  jeho praxi.  IT 

technik může  vidět  problémy  spojené  s  chybami  softwarových  nástrojů  a 

oblasti síťového propojení, pro vlastní může být BIM metoda, která mu zajistí 

kvalitnější  produkt.  Pro  stát může  být  BIM  způsobem  kontroly  veřejných 

zakázek a pro legislativu nemusí být BIM vůbec ničím. 

Je zřejmé, že v praxi je BIM to, čím ho vidí jednotliví účastníci projektu, na kterém je BIM 

v různé míře používáno. Pro úspěšnou analýzu dopadů  implementace BIM do stavebního 

podniku a následně pro úspěšnou analýzu dopadů používání BIM na stavební podnik je třeba 

důsledně vymezit, co si pod pojmem  implementace BIM a používání BIM představujeme. 

Tyto obecné pojmy  je třeba rozbít do  jednotlivých procesů a vlivů na existující procesy a 

porovnávat je jednotlivě. Skutečnost, že mezi takto rozbitými procesy existují vazby, je něco, 

čím se zabývá tato publikace kapitole 3.3. 

Jak bylo naznačeno v předchozím odstavci,  identifikace zkoumané problematiky souvisí  i 

s mírou  jejího používání. Problematiku  jako  takovou  totiž pro  konkrétní  analýzu  v praxi 

nedefinuje  její  obecná  definice,  ale  subjektivní  pohled  na  ní  a  konkrétní  aplikace  do 

konkrétního systému. 

   

                                                         
50 Zda nás zajímá pouze implementace do podniku, nebo zda nás zajímá i fáze využívání BIM. 
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Příklad: 

Budeme‐li  používat  v  projekční  kanceláři  nástroj,  umožňující  vytvářet 

informační  modely,  na  základě  míry  použití  můžeme  nástroj  používat 

odlišnými způsoby. Můžeme využívat všechny jeho možnosti, tzn. modelovat 

stavbu, využívat parametrického modelování, pracovat se sdílením projektů, 

ukládat  model  v  požadovaných  formátech  atd.  Nebo  se  informačním 

modelům nemusíme věnovat a nástroj využívat  tak,  jako by všechny  tyhle 

moderní  metody  neumožňoval  využít  a  budeme  dál  tzv.  „čárkovat“.  Je 

zřejmé,  že při odlišné míře  využití nástroje není možné přímého  srovnání. 

Jinými slovy, ve chvíli, kdy by dvě stejné stavební společnosti využili stejného 

softwarového nástroje, používali ho jinou měrou a první by prohlásila, že je 

nástroj „dobrý“, druhá by mohla říci, že je „špatný“ a ani jedna ze společností 

by ve svém subjektivním soudu nelhala. Nelze tedy použít obecnou definici, 

tj. to co nám nástroj na modelování nabízí, ale je třeba se na problém podívat 

a popsat subjektivně, tj. jak konkrétně který podnik nástroj využívá a jaké má 

konkrétní možnosti jeho využití. 

Problému  identifikace oblastí a  jejich vymezujících podmínek  je pro správné vyhodnocení 

rizik při novém zásahu do systému klíčová. Od správné  identifikace podmínek a starých  i 

nových vztahů uvnitř systému se odvíjí  i správnost dalších činností rizikového  inženýrství. 

Navíc  je  správné  popsání  podmínek  naprosto  klíčové  pro  další  využití  získaných  dat  a 

plánování. V případě BIM je tato záležitost obzvláště důležitá, neboť se jedná o novou formu 

řízení, která v některých ohledech vyžaduje naprosto zásadní změny v již existujícím systému 

a která zároveň umožňuje jen částečnou implementaci. Zároveň je problematika BIM velmi 

komplikovaná a zasahuje různou mírou prakticky do všech fází životního cyklu projektu a 

může být využita v různé míře všemi účastníky výstavbových projektů. 

 Časové	hledisko	použití	BIM	a	kontinuita	analýzy	

Třetím  problémem  je  časové  hledisko  a  kontinuita  analýzy  problematiky.  Téma  bylo 

částečně  nastíněno  již  v  předchozí  kapitole,  když  byla  řeč  o  vymezujících  podmínkách. 

Snažíme‐li se totiž vymezit vztah mezi riziky a BIM, je velmi důležité zohlednit časový rozměr 

problému. Laicky řečeno – stav jaký je teď, nemusí trvat v budoucnu. Toto se samozřejmě 

netýká pouze rizik, ale posuzování stavu obecně. Podstatné ale  je, že na problematiku  je 

třeba  se  dívat  na  určitém  časovém  intervalu  a  co  víc,  časový  interval  je  třeba  přesně 

vymezit51. 

Implementace  BIM  do  stavebního  podniku  není  záležitost  jednorázová.  Jedná  se  o 

dlouhodobý  proces,  který  nespočívá  pouze  v  samotné  implementaci,  ale  i  soustavném 

zlepšování,  adaptaci  nových  postupů  a  technologií,  uplatňování  nových  metod  řízení 

                                                         
51 Není bezpodmínečně nutné ho vymezit přesnými daty – naopak by to někdy mohlo být i 
kontraproduktivní. Časový úsek je možné vymezit například stanovením milníků, definicí 
podmínek, kterými je úsek vymezen apod. 
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v dalších činnostech, zapojování dalších pracovníků atd. Ani vliv implementace BIM na rizika 

ve stavebním podniku nelze považovat za jednorázový. Rizika se v průběhu času vyvíjejí a 

tento vývoj je třeba zohlednit. Situaci nelze bagatelizovat a nelze jen tak prohlásit, že určité 

riziko je při zavádění BIM vysoké nebo nízké, pokud k tomu zároveň nedodáme, o jakou fázi 

implementace se jedná52. 

Příklad: 

Do  stavebního podniku,  zabývajícího  se projektovou  činností, byl  zaveden 

nový software, umožňující navrhovat stavební objekty v souladu s metodikou 

BIM. Zavedení sebou nese velké množství nebezpečí a z nich plynoucích rizik. 

Jedním  z  těchto  rizik  je  pravděpodobnost  prodlení  zakázky  z  důvodů 

nedostatečné  kvalifikace  zaměstnanců.  Jak  bude  plynout  čas  a  jak  se 

zaměstnanci  naučí  pracovat  s  novým  nástrojem,  toto  riziko  se  bude 

adekvátně snižovat, s čímž souvisí snižování nákladů na jeho management. 

Při zkoumání rizika je nutné časové hledisko zohlednit protože vliv používání 

nového nástroje na rizika ve zmíněném podniku se vyvíjí. 

Při  zavádění  nového  prvku  do  systému  je  zohlednění  časového  hlediska  často  naprosto 

zásadní, protože právě díky němu je často zavádění prvku výhodné navzdory skutečnosti, že 

při samotné implementaci se to zdát nemusí. Při vyhodnocování vlivu BIM na rizika je tedy 

nutné stanovit si zkoumaný časový úsek. Je přitom nutné, aby stanovení tohoto úseku bylo 

v  souladu vymezením vlivu na  riziko, kterým  se  zabývala kapitola 0.  Časový úsek přitom 

nemusí být zbytečně dlouhý a nejde o vyjádření snahy zachytit všechny vlivy. Délka časového 

úseku je volitelná a měla by být adekvátní například k požadované návratnosti. 

Časové hledisko  je při zkoumání vlivů použití BIM na rizika velmi důležité  ještě z  jednoho 

důvodu. Analýza53 přináší nejen okamžitý užitek pro daný zkoumaný příklad, ale nese sebou 

vysokou přidanou hodnotu i pro budoucí případy, kdy může docházet k podobným jevům a 

na základě předchozích zkušeností lze provádět lepší a kvalifikovanější rozhodnutí. Analýza 

nemusí  být  využitelná  pouze  pro  naši  činnost  v  budoucnu,  ale  je‐li  provedena  správně, 

srozumitelně a mimo  jiné  i v souladu s v této publikaci uvedenými body,  jsou závěry v ní 

učiněné přenositelné. V případě mateřské  společnosti mohou být přeneseny na dceřiné 

společnosti,  v  případě  sdílení  know‐how  můžou  být  poskytnuty  partnerům,  v  případě 

odlišného projektu můžou usnadnit provádění nové analýzy atd. 

   

                                                         
52 A případné další vymezující podmínky, jak bylo vysvětleno dříve. 
53 V našem případě analýza vlivu implementace a použití BIM ve stavebním podniku, ale může 
se jednat i o jakoukoliv jinou analýzu. 
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Příklad: 

Chceme‐li  si  zrekonstruovat  kuchyň  a  nemáme‐li  s  tím  žádné  předchozí 

zkušenosti,  je naše  situace  značně komplikovaná.  Ideální by pro nás bylo, 

pokud bychom měli s rekonstrukcemi kuchyní již nějakou praxi. I v případě, 

že bychom neměli zkušenosti s rekonstrukcemi kuchyní, velkým přínosem by 

pro  nás  mělo,  pokud  bychom  měli  zkušenosti  alespoň  s  rekonstrukcí 

koupelny. 

Pokud nakonec  rekonstrukci kuchyně  realizujeme, naše  zkušenosti nám  již 

moc  platné  být  nemusí,  protože  žádnou  další  kuchyň  rekonstruovat 

neplánujeme.  Můžeme  však  své  zkušenosti  předat  dál,  například  svým 

přátelům, kterým tím jistě velmi pomůžeme. 

Provádění auditu  je velmi důležitou součástí používání BIM  [13] a z hlediska analýzy rizik 

není možné jej opominout. 

 Klasifikace	rizik	a	BIM	

Tato kapitola se zabývá diskuzí nad tématem klasifikace rizik. Máme‐li podobně zkoumat vliv 

BIM na rizika ve stavebním podniku, je nutné zabývat se jejich klasifikací? Krátká odpověď 

zní, že ano. A to i navzdory tomu, že vytvoření absolutně dokonalé klasifikace není možné. 

 Klasifikace	

Nejjednodušší případ klasifikace je znázorněn na Obr. 3‐1. Způsob třídění objektů v systému 

se  nazývá  systém  klasifikace.  Jednotlivé  objekty  systému  znázorňují  klasifikovatelné 

položky54.  Třída  klasifikace  je  v  základním  případě  kategorie55,  která  v  sobě  zahrnuje 

jednotlivé objekty na základě definovaných parametrů. Známe‐li třídu klasifikace, známe i 

společnou  charakteristiku56 objektů,  které do ní  spadají. Třída  klasifikace může být  také 

nadřazena jiným třídám. 

   

                                                         
54 V našem případě se jedná o rizika. 
55 Nebo jiné vymezení/označení. Dnes je mnohem efektivnější metodou tzv. štítkování, kdy se 
namísto rozdělování objektů do kategorií každému objektu formou parametrů přiřazují 
„štítky“, na základě kterých je možné objekty filtrovat a tím vytvářet kategorie na základě 
aktuální potřeby. 
56 Tj. vlastnosti. 
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Ke  klasifikaci  jako  takové  lze  přistupovat  několika  způsoby,  z  nichž  těmi  hlavními  jsou 

zejména [23]: 

 rozpoznání schématu, 

 organizace informací, 

 hodnotící systém, 

 přiřazení zdrojů. 

Předpokládejme,  že  klasifikace  je  systém  a  jednotlivé objekty  systému  jsou prvky,  které 

chceme roztřídit do tříd klasifikace, tj. do kategorií. 

 
 

Obr. 3‐1: Systém klasifikace (zdroj: vlastní) 

Rozpoznání  schématu  je  založeno  na  snaze  vytvořit  pravidla,  na  základě  kterých  budou 

všechny nezařazené objekty v systému zařazeny do kategorií. Každý nový objekt systému 

nebo každý nově  identifikovaný objekt  je podroben zkoumání a pravidla  jsou aplikována. 

Tento  způsob  klasifikace  je  založen  na  generalizaci  charakteristik  ‐  nosných  vlastností 

objektů systému, protože nelze vytvářet pravidla do nekonečna a je potřeba jejich množství 

udržet na použitelné úrovni. Zároveň je nutné pravidla v časových intervalech prověřovat a 

aktualizovat tak, aby nedocházelo k nežádoucím odchylkám ve výstupech. Po každé úpravě 

pravidel  je nutné opět provést  jejich  aplikaci na  již popsané objekty,  aby byla databáze 

aktuální.  Toto  je  klasickým  způsob  klasifikace,  který  umožňuje  objekty  systému  třídit 

efektivně a srozumitelně. Je však náchylný k chybám a přímo závisí na identifikaci nosných 

charakteristik objektů. V případě, že by došlo k přehlédnutí některé z klíčových vlastností, 

může dojít ke značné chybě. 

Příklad: 

Rozpoznáním  schématu může  být  rozdělení  automobilů  na  základě  jejich 

charakteristiky ‐ barvy, objemu motoru, typu karoserie, výrobce atd. 

Systém klasifikace 

Nadřazená třída klasifikace 

Objekt klasifikace Objekt klasifikace Objekt klasifikace 

Třída klasifikace 
Třída klasifikace 
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Pod způsobem klasifikace formou organizace informací se rozumí třídění objektů systému 

na  základě  jim příslušných  charakteristik do  jednotlivých  kategorií57. Zatímco  rozpoznání 

schématu  se  zabývá  analýzou  dílčích  objektů  systému  a  následné  definici  kategorií, 

organizace  informací  je  spíš  syntézou  informací  o  zkoumaných  objektech  a  formulaci 

společných jmenovatelů. Tento způsob klasifikace je přehledný a velmi efektivní – je však 

náchylný na vytváření chyb58 a vyžaduje nízké množství kategorií, aby fungoval. 

Příklad: 

Organizace  informací  může  být  třídění  knih  na  základě  jejich  témat  do 

kategorií.  Kategorie  vyplývají  například  z  charakteristiky  tematického 

zaměření knih na dobrodružné, sci‐fi a fantasy, detektivní, historické apod. 

Kategorizace formou hodnotícího systému znamená vytváření kategorií na základě splnění 

definovaných  požadavků.  Je  vytvořeno  hodnotící  kritérium,  z  jehož  hlediska  jsou  poté 

posouzeny všechny objekty systému. Spolu s hodnotícím kritériem je dále vytvořena škála 

hodnocení59, která se projeví jako parametr každého ze zkoumaných objektů. Hodnotících 

kritérií může být samozřejmě větší množství. Nevýhodou této metody může být v některých 

případech její subjektivita, zejména však její pracnost60. Zároveň je třeba zvýšeného úsilí při 

vytváření hodnotícího kritéria, aby nebylo zavádějící. Zohlednění většího množství kritérií 

naopak může být příliš komplikované a může vést k zavádějícím výsledkům61. 

Příklad: 

Hodnotícím systémem může být klasifikace žáků na stupnici od 1 do 5, nebo 

na stupnici od A do F. 

Přiřazení zdrojů je vlastně speciálním případem hodnotícího systému, kdy je namísto umělé 

stupnice použit vztah zkoumaných objektů vůči kategorii, která je všem objektům společná. 

Omezením tohoto způsobu klasifikace je redundance všech zkoumaných objektů systému. 

   

                                                         
57 Někdy se používá pojem třída. 
58 Zejména se jedná o špatné zařazení objektu do kategorie, nedostatečné množství kategorií a 
nebezpečí redundance. 
59 Škála má nejčastěji charakter bodového ohodnocení, ale může se jednat i o hodnocení 
slovní. V souladu se snahou o docílení maximální efektivity a dodržení principu KISS je škála 
většinou dvourozměrná, nicméně při řešení složitějších úloh může nabývat i 
vícedimenzionálních rozměrů. 
60 Nutnost ohodnotit všechny objekty. 
61 Může dojít k vytvoření klasifikace, která nebude v praxi použitelná například z důvodu 
nedostatečné vypovídající hodnoty, nemožnosti začlenění některých objektů, nezohlednění 
některých vlastností objektů apod. 
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Příklad: 

Přiřazení zdrojů je vyjádření klasifikace sádrokartonových desek v závislosti 

na jejich ceně za 1 m2 postavené příčky. Jedná se tedy vlastně o srovnání, kdy 

jednotlivé kategorie jsou tvořeny celkovou cenou. Nemusí jít ale jen o příčky, 

může  se  jednat  například  o  klasifikaci  variant  návrhů  rodinných  domků, 

protože  i  v  tomto  případě  je  celková  cena  za  konstrukci  společným 

jmenovatelem všech objektů systéme a je tedy i formou klasifikace. 

Ačkoliv  existuje  množství  dalších  způsobů  klasifikace62,  které  lze  zároveň  kombinovat, 

všechny  jsou  v podstatě  založeny na podobném principu,  který  lze  shrnout do několika 

kroků: 

1) Analyzovat objekty systému, které chceme klasifikovat. 

2) Popsat analyzované objekty systému a najít jejich společné charakteristiky63. 

3) Vytvořit systém, popisující společné charakteristiky64. 

4) Formulovat  vazby65  ve  vytvořeném  systému  (horizontální  a  vertikální  vazby mezi 

společnými charakteristikami). 

5) Popsat klasifikaci66. 

6) Zařadit objekty systému do kategorií. 

7) Soustavně pracovat na doplnění chybějících informací a na rozšiřování a zlepšování 

systému67. 

   

                                                         
62 Zde byly vyjmenovány jen ty základní. 
63 Společnými činiteli jsou například společné vlastnosti jednotlivých objektů, společné 
prostředí jejich výskytu, společní příjemci či zdroje apod. 
64 V extrémním případě, který je v praxi nereálný, je činitel ekvivalentem k objektu. Klasifikace 
by však v tomto případě postrádala smysl, neboť by byl každý objekt považován za jedinečný a 
tedy například při přiřazování objektů do skupin bychom měli stejné množství skupin, jako 
objektů, přičemž každá skupina by obsahovala právě jeden objekt. 
65 Vazbami je myšlen vzájemný vztah mezi nalezenými společnými činiteli. 
66 Jedná se zejména o vytvoření terminologie klasifikace a označení objektů systému v souladu 
s klasifikací. 
67 Pod rozšiřování a zlepšováním systému je vlastně myšlen systematický návrat k předchozím 
krokům. 
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Příklad: 

Představme si, že jsme dodavateli stavebních materiálů. Za objekty systému 

lze  považovat  jednotlivé  stavební materiály,  které  prodáváme.  Budeme‐li 

postupovat dle popsaných kroků, bude naše klasifikace probíhat například 

následovně. 

1) Vytvoříme  si  seznam  všech  prodávaných  materiálů,  včetně  všech 

dostupných informací o nich. To vše s vědomím možnosti, že v průběhu 

klasifikace  budeme  muset  nějaké  další  informace  dohledávat,  nebo 

naopak, že nějaké informace nevyužijeme. 

2) Na základě  informací o materiálech a na základě dostupných zdrojů a 

praxe nalezneme společné charakteristiky jednotlivých materiálů. Těmito 

charakteristikami  může  být  například  cena,  účel  použití,  výrobce, 

hořlavost,  způsob  balení,  doba  dodání,  nadřazená  kategorie68,  barva, 

hodnocení  uživatelů  atd.  Charakteristikami  mohou  být  jak  pojmy 

aplikovatelné  na  všechny  materiály  (např.  výrobce),  tak  pojmy 

aplikovatelné pouze na některé z materiálů (např. velikost zrna). 

3) Na základě nalezených společných charakteristik vybereme ty, které jsou 

pro  nás  relevantní.  Zde  musíme  zohlednit  účel,  za  jakým  klasifikaci 

provádíme.  Pokud  je  účelem  vytvoření  elektronického  obchodu,  bude 

výsledná  klasifikace  vypadat  jinak,  než  pokud  je  účelem  vytvoření 

inventurního a skladovacího systému. 

4) V tomto kroku zohledníme vztahy mezi nalezenými charakteristikami a 

to tím způsobem, že nalezneme nadřazené a podřazené charakteristiky69 

a  že  setřídíme  charakteristiky do  skupin70. Víme například,  že  cena  je 

charakter  nadřazený  zisku  a  nákladům  na  materiál  –  ty  jsou  jeho 

součástí.  Jedná  se o nadřazené a podřazené  charakteristiky.  Setřídění 

charakteristik  do  skupin  je  to,  že  velikost  zrna  u materiálů  je  stejná 

kategorie jako objemová hmotnost – jedná se o fyzikální vlastnosti. Tím 

završíme tvorbu systému klasifikace. 

5) Následně  je  třeba  dát  vytvořené  klasifikaci  formu.    Jedná  se  o 

dvoustranný  proces.  Na  jedné  straně  vytváříme  pojmenování  pro 

jednotlivé hodnoty  společných  charakteristik objektů  systému. To  jsou 

vlastně  rozhodnutí,  zda nás u  objemové hmotnosti  zajímá  číslo, nebo 

slovní pojmenování, kterému je přiřazen určitý rozptyl atd. V tomto kroku 

je  vhodné  využít  již  zavedených  klasifikací,  zejména  norem. Na  druhé 

straně vytváříme kategorie,  jejichž účelem  je pouze třídit a zpřehlednit 

klasifikaci  tak,  aby  byla  srozumitelnější.  Je  to  například  vytvoření 

kategorií jako obchodní hledisko, kde by byla cena, nebo technologické 

                                                         
68 Například betonové výrobky, sádrokartony, hutní materiál atd. 
69 Vertikální vazby. 
70 Horizontální vazby. 
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hledisko, kde by byly fyzikální vlastnosti a použití.  Do tohoto kroku patří 

i sjednocení terminologie. 

6) V  tomto  kroku  již  plně  využíváme  vytvořeného  systému  klasifikace  a 

přiřazujeme do něj materiály, které naše společnost nabízí. 

7) Naše nabídka materiálů se změní, stejně jako požadavky naše požadavky 

na systém klasifikace. Je třeba soustavně pracovat na jeho zlepšování a 

rozšiřování,  takže  ho  upravujeme  na  základě  nových  materiálů,  na 

základě našich nových potřeba atd. 

Toto  je  jen obecný návrh postupu, který  lze dále upravovat a rozšiřovat. Platí, že systém 

klasifikace by měl [24]: 

 být objektivní, 

 definovat rozdíly mezi objekty systému71, 

 být praktický a v závislosti na účelu efektivně použitelný72, 

 umožňovat  využití  klasifikace  za  účelem,  za  jakým  byl  systém  vytvořen  a  být 

přístupný, 

 být všeobecně přijatelný73. 

 Klasifikace	rizik	

Nejprve  vysvětlit,  k  čemu  je  klasifikace  rizik  dobrá.  Smysl  spočívá  zejména  ve  dvou 

tematických oblastech, které jsou navzájem propojeny. 

Tím prvním důvodem je třídění dat a jejich transformace na informace. Toto je hlavní důvod 

klasifikace nejen v problematice rizik, ale obecně i v jiných disciplínách. V rizikologii nabývá 

na  významu  zejména  v  pojišťovnictví,  kdy  je  potřeba  jasně  vymezit  pojistné  události. 

Problematikou se do hloubky zabývá například americká akademie pojistné matematiky74, 

která ve svých publikacích uvádí vytvoření klasifikačního systému jako klíčové [25]. Je tomu 

tak zejména z důvodu nutnosti zajištění dynamičnosti  systému  řízení  rizik, protože  rizika 

sama  o  sobě  jsou  dynamická  a  je  třeba,  aby  systém  uspokojoval  potřeby  jejich  změn. 

Správné  třídění dat  také zajišťuje  jejich konzistenci a umožňuje provádět kvalifikovanější 

odhady rizika75. 

Druhým důvodem  je nutnost  vytvoření  komunikační  roviny.  Je  třeba  zavést  terminologii 

v rámci zkoumaného systému. Díky ní můžeme problematiku probírat s ostatními účastníky 

systému. Vytvoření komunikační roviny  je zároveň předpokladem pro zajištění kontinuity 

                                                         
71 Je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy klasifikace nic nerozlišuje, není její existence potřeba. 
72 Pro účely praxe musí být systém jednoduchý a snadno zvládnutelný, pro potřeby vědy 
naopak dostatečně detailní a komplexní. 
73 Pokud se se systémem klasifikace nebude nikdo ztotožňovat, výrazně to snižuje jeho 
použitelnost. Všeobecná přijatelnost nevyplývá pouze ze subjektivních názorů okolí na systém 
klasifikace, ale i z jeho srozumitelnosti. 
74 American Academy of Actuaries, více na http://www.actuary.org. 
75 Tj. transformace událostí na stupeň rizika. 



41 

řízení rizik. Nelze říci, že by samotná klasifikace komunikační rovinu vytvářela, protože tak 

to není. Komunikační rovina  je dána zejména kvalitní dokumentací, metodickými pokyny, 

normami, směrnicemi a nařízeními, zvyky atd. Je však důležité si uvědomit, že bez klasifikace 

vznikají komunikační propasti, které mohou vyústit v nežádoucí situace. Pokud je v projektu 

proces komunikace dvou a více lidí, klasifikace je nástrojem, který komunikaci v některých 

případech ulehčí nebo zefektivní, někdy je absence klasifikace dokonce překážkou. 

Příklad: 

Pokud by nadřízený podřízenému  řekl, aby „zajisti  rizika“, podřízený  těžko 

bude  vědět,  co přesně má dělat. Pokud by mu ale nadřízený  řekl  „zajisti, 

abychom mohli stavět i za špatného počasí a připrav se na situaci, že se kvůli 

špatnému počasí někdo nedostane do práce“, je to pro podřízeného mnohem 

srozumitelnější. To  je samozřejmě  jen ten nejjednodušší příklad. V praxi se 

jedná o metodické pokyny, které se o klasifikaci opírají, hledání korelací rizik 

atd. Představme  si,  že  se náš podřízený v příkladu na  situaci připraví, ale 

v  průběhu  výstavbového  projektu  náhle  zemře.  Nový  pracovník  po  něm 

převezme  jeho práci a  jednotný klasifikační systém zajistí, že se bude moci 

dříve pustit do práce. Podobně to platí  i v případě, když by se na projektu 

začal podílet někdo další. 

Je zřejmé, že pod pojmem komunikace nerozumíme jen komunikaci verbální, ale také i jiné 

formy komunikace76. Vše lze shrnout pojmem sdílení informací. 

V  praxi  se  rizika  klasifikují  na  základě  jejich  charakteristik.  Charakteristika  rizika  je  jeho 

jakákoliv  pozorovatelná  vlastnost.  Standardními  charakteristikami  rizika  je  nebezpečí, 

pravděpodobnost a míra dopadu. V praxi  jsou  standardní charakteristiky  často zároveň  i 

základním klasifikačním systémem77. Způsob klasifikace  je však velmi proměnlivý a  liší se 

případ od případu. 

Podstatné  také  je,  že  klasifikace  nikdy  nemůže  být  vyčerpávající.  Vždy můžeme  systém 

zlepšovat a rozšiřovat. Naprosto nutné je tedy zajistit, aby byl systém optimální. Optimální 

systém nespočívá v jeho dokonalosti a důsledném zohlednění všech myslitelných faktorů. 

   

                                                         
76 Například textová, ale i komunikace ve smyslu správa elektronických dat apod. 
77 To znamená, že je běžné rozlišení rizik podle související události, pravděpodobnosti jejich 
výskytu a míry dopadu, resp. stupně rizika. 
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Důležité jsou tři základní ukazatele: 

 kvalita výstupů78, 

 spotřeba zdrojů, 

 požadavek na kvalitu výstupů. 

S  pomocí  těchto  ukazatelů  lze  snadno  vytvořit  požadavek,  aby  systém  fungoval  při 

maximální  možné  efektivitě,  tj.  dosahoval  maximálně  kvalitních  výstupů  při  spotřebě 

minimálních zdrojů. Kromě tohoto vstupu  jako poměru do pomyslné rozhodovací rovnice 

vstupuje  právě  požadavek  na  minimální  kvalitu  výstupů,  který  zajistí,  že  systém  bude 

funkční. Rozhodování samozřejmě může být i daleko složitější79. 

V souladu s kapitolou 3.2.2 je vždy důležité si uvědomit, za jakým účelem rizika klasifikujeme. 

Je rozdíl, pokud nám  jde o vytvoření systému pro orientaci v rámci rizik, pokud  je naším 

cílem vyhodnotit rizika v rámci konkrétního projektu, pokud vyhodnocujeme již realizované 

projekty a vytváříme informační databázi rizik apod. 

Je třeba mít také dopředu jasno v tom, zda se jedná o klasifikaci událostí nebo rizik (více viz. 

kapitola 2.1). Zabýváme‐li se totiž riziky, problematika klasifikace musí vzít v úvahu faktory 

pravděpodobnosti  výskytu  a  míry  dopadu,  což  jsou  faktory  subjektivní  a  závisí  na 

podmínkách  realizace  události. Naproti  tomu  lze  při  klasifikaci  rizik  uvažovat  numerické 

hodnoty, které riziko popisují. To je u klasifikace událostí mnohem obtížnější. Opět zde ale 

platí, že velmi záleží na účelu, za jakým se klasifikace prování. Klasifikace událostí může být 

klasifikaci rizik velmi podobná, anebo mohou být tyto klasifikace vzájemně provázané. 

 Problémy	klasifikace	rizik	

Lze identifikovat několik skupin problémů, které jsou s klasifikací rizik spojeny. Nejde vždy 

pouze o problémy, ale spíše o nebezpečí, kterými je třeba se při klasifikaci rizik zabývat a 

zaujmout k nim nějaké stanovisko. Jedná se o: 

 nevhodné navržení klasifikačních tříd, 

 chyby v navržení vazeb klasifikačního systému, 

 nevhodně zvolené množství klasifikačních tříd, 

 nedostatečné zohlednění účelu klasifikačního systému, 

 dynamika klasifikačního systému, 

 možnosti interpretace klasifikace. 

Nevhodné navržení klasifikačních tříd je běžným a snadno odstranitelným80 problémem. Ve 

chvíli, kdy jsou klasifikační třídy špatně zvoleny, může to mít fatální důsledky na použitelnost 

                                                         
78 Pod kvalitou výstupů si lze představit komplexnost systému, jeho funkčnost, možnosti, 
detailnost atd. 
79 Například do rozhodovací rovnice vstupují legislativní nařízení nebo směrnice, osobní 
preference apod. 
80 Viz. předchozí kapitoly, které se zabývaly metodikou klasifikace a nastínění základních 
postupů klasifikace. 
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klasifikačního systému. Pro snížení pravděpodobnosti výskytu tohoto nebezpečí je vhodné 

držet se zejména účelu klasifikace81 a neustále systém tvořit při sledování tohoto cíle. 

Příklad: 

Uvažujme  bezpečnostní  rizika  poškození majetku.  Existuje mnoho  zdrojů, 

které majetek mohou poškodit. Na základě  těchto zdrojů můžeme provést 

vytvoření klasifikačních tříd, například oheň, voda, vítr apod. V rámci těchto 

tříd můžeme vytvářet podtřídy, v případě ohně například dle  jeho rozsahu, 

dle  příčiny  propuknutí  požáru  atd.  Od  věci  je  ale  klasifikace  člověkem 

zapáleného ohně v závislosti například na náladě žháře. Samozřejmě by se 

dala  i  tato  třída při  veliké  snaze  obhájit, ale  její praktická  využitelnost  je 

mizivá. Energii je tedy vhodné věnovat raději jiným činnostem. 

Špatné  navržení  vazeb  spočívá  v  nevhodném  navržení  struktury  klasifikačního  systému. 

Tento bod je v zásadě velmi podobný předchozímu. Jedná se opět o velmi běžný problém, 

který už ovšem není tak snadno odstranitelný, protože důsledky chybně zvolené struktury 

nejsou hned zřejmé a můžou se projevit až v pozdější fázi řízení rizik. 

Příklad: 

Představme si, že vytváříme nový stavební podnik a analyzujeme rizika této 

investice. Rozhodneme se je klasifikovat a vytvoříme si první třídu ‐ kategorie 

jako  například  politická  hlediska,  legislativní  prostředí,  vyšší  moc,  lidský 

faktor atd. Zároveň můžeme rizika třídit dle pravděpodobnosti jejich výskytu, 

což by byla druhá námi navržená třída. Bylo by nevhodné třídění do kategorií 

a třídění dle pravděpodobnosti výskytu stavit na stejnou horizontální úroveň. 

Nejen,  že  by  to  bylo  nepřehledné,  ale  obtížně  bychom  potom  hledali 

souvislost mezi jednotlivými kategoriemi a pravděpodobností výskytu – pro 

kategorie  je  třeba  vytvořit  nadřazenou  třídu,  aby  bylo  jasné,  že 

pravděpodobnost není jen další kategorií, ale je to třída vytvořená na základě 

jiného společného činitele. 

Kategorie problémů spojených s chybami v navržení vazeb v sobě nese i nutnou hierarchizaci 

klasifikačních tříd. 

   

                                                         
81 Viz. bod týkající se nedostatečného zohlednění účelu klasifikačního systému. 
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Příklad: 

Vraťme  se  k  příkladu  požáru.  Jednotlivá  nebezpečí může  spojovat  klíčové 

slovo „oheň“, pro třídění rizik tedy může být vytvořena třída „vznik požáru“. 

Zároveň  ale může  být  riziko mnohem  konkrétnější,  což  je  často  žádoucí, 

například  „vznik  požáru  v  důsledku  nevhodného  zacházení  s  hořlavými 

materiály  na  staveništi“.  Je  zřejmé,  že  hierarchie  bude  vertikální  a  to  ve 

smyslu  oheň  –  vznik  požáru  –  vznik  požáru  v  důsledku  nevhodného 

zacházení… Vyjmenované třídy nelze považovat za ekvivalentní, tj. hierarchie 

není horizontální. 

Nevhodně  zvolené  množství  klasifikačních  tříd  je  běžným  nebezpečím  nejen  v  oblasti 

klasifikace rizik. Je naprosto zásadní zvolit správné množství klasifikačních tříd [25]. Existují 

výhody,  spočívající  v  použití  jen malého množství  tříd,  jako  je  například  přehlednost  a 

srozumitelnost systému nebo možnost zohlednit větší množství vstupních dat při nízkých 

nákladech. Naproti  tomu existují  i nevýhody  a  v případě malého množství  tříd  se  jedná 

zejména  o  nebezpečí  výskytu  významné  chyby,  nevěrohodnost  systému,  větší  vliv 

subjektivního faktoru, statistická chyba a projevy nehomogenity. Stejně tak existují výhody 

a nevýhody využití většího množství tříd. Mezi výhody můžeme zařadit například menší vliv 

případné  chyby,  sofistikovanější  odhady  a  predikce  apod. Mezi  nevýhody  naopak  vyšší 

náklady  a  náročnost  na  zpracování,  náročnost  na  interpretaci  a  možnost  nedostatek 

historických dat. Je proto třeba zvolit optimální množství klasifikační tříd, což je často velmi 

komplikovaný úkol a  je  reálné  jen kvůli  špatnému  rozhodnutí v  této oblasti v budoucnu 

skončit  restrukturalizací  celého  systému  klasifikačních  tříd.  Stejně  jako  v  případě  chyb 

v navržení vazeb a klasifikačních tříd  je třeba soustavné kontroly a provádění případných 

změn. 

Příklad: 

Řešíme‐li  rizika  výstavbového  projektu,  je  jasné,  že  rizika  nemůžeme 

posuzovat  tak  říkajíc  „na  hromadě“  a  bez  nějaké  hlubší  klasifikace  a 

identifikace vazeb řízených rizik se neobejdeme, protože by se v tom nikdo 

nevyznal. Na  druhou  stranu,  pokud  by  tímto  výstavbovým  projektem  byl 

domeček  z  dětské  stavebnice,  přílišná  komplikovanost  klasifikace  rizik  by 

způsobila odtržení od hlavních cílů (postavit domeček a hrát si) bez zjevného 

pozitivního efektu. 

Nedostatečné  zohlednění  účelu  klasifikačního  systému  může  být  dalším  zásadním 

problémem. Jak již bylo v textu několikrát naznačeno, vždy je nutné se ptát, za jakým účelem 

klasifikační systém sestavujeme.  Jinými slovy, co nám klasifikace přinese a  jak  ji budeme 

využívat.  Je to stejná myšlenka,  jako myšlenka BIM, která staví na snaze podřídit projekt 

přání  budoucího  vlastníka82  [11].  Klasifikační  systém  by měl  být  vytvořen  tak,  aby  jeho 

                                                         
82 A to i přání nevědomé. Pokud například vlastník chce, aby jeho postavený bytový dům byl 
energetický úsporný, neznamená to, že vědomě dokáže vybrat vhodný typ zateplení, využití 
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hodnota pro budoucí použití byla maximální. A zde se dostáváme ke komplikovanější části, 

kterou  je  definice  maximální  možné  hodnoty  pro  budoucí  použití.  Situace  je  značně 

komplikovaná i v případě, že přesně víme, k čemu budeme výsledný systém rizik využívat, 

protože málokdo opravdu ví, co chce, ještě méně lidí pak má dostatek informací na to, aby 

se dokázala správně a kvalifikovaně rozhodnout [26]. Do rozhodování navíc vždy vstupuje 

jistá míra nejistoty. Mnohem komplikovanější je situace v praxi, kdy prakticky není možné 

odhadnout,  k  čemu  všemu bude  systém  rizik použit. Práce na něm  začíná  vždy  v  rámci 

nějakého projektu, nicméně míra využití  je v budoucnu mnohem větší, ať už  se  jedná o 

rozšíření jiného systému, použití při jiných projektech apod. Problémům s nedostatečným 

zohledněním  účelu  klasifikačního  systému  lze  předejít  dostatečnou  přípravou  a  hlavně 

soustavnou kontrolou a úpravou systému,  jako u ostatních problémů. V praxi  je to velmi 

obtížné, nicméně při dodržení hlavních zásad a systematické práci lze předpokládat, že nově 

navržený systém splní svůj hlavní účel a chyby se projeví až v dlouhodobém horizontu při 

práci na jiných projektech, při využití dat k jiným účelům, při rozšiřování databází apod. 

Další hlavní nástrahou je zajištění dynamiky klasifikačního systému. Rizika jsou sama o sobě 

dynamická. Pravděpodobnost i míra dopadu se mění, stejně jako se mění podmínky výskytu 

jednotlivých událostí.  Je  jen  logické, že dynamika rizik se musí nějak projevit v dynamice 

klasifikačního systému, který musí na změny v rizicích reagovat. Pokud systém nebude na 

změnu  rizik  připraven,  zastará  a  postupem  času  se  stane  nepoužitelný.  Dynamičnost 

systému klasifikace rizik velmi pomáhá při hledání korelací rizik (o korelacích viz. kapitola 

2.1.1). Systém lze považovat za stabilní, dokud existuje efektivní možnost vytváření nových 

tříd  v  systému  a  provádění  úprav  již  existujících  tříd  a  jejich  vzájemných  vazeb  [25]. 

S dynamičností klasifikačního  systému  souvisí  i nutnost  jeho údržby, zejména  se  jedná o 

čištění od chyb a nepoužívaných objektů. 

   

                                                         
alternativních zdrojů energie apod. Je rolí odborníků, aby situaci budoucímu vlastníkovi 
vysvětlili, nebo aby udělali kvalifikované rozhodnutí za něj. Principem ale je, aby byla 
vlastníkovi doručena na základě jeho potřeba maximální možná hodnota výsledného 
stavebního díla. Výrok o respektování přání budoucího vlastníka nemusí tedy být v pravém 
slova smyslu vždy pravdivý, nehledě na to, že budoucí vlastník díla ani nemusí být v této fázi 
v projektu zapojen. Přesnější formulace tedy je, že účastníci projektu by měli jednat tak, aby 
vlastník obdržel z vložených zdrojů maximální možnou hodnotu. Polemika nad věcným 
obsahem a sémantika je pak tématem pro další diskuzi nad pojmem maximální možná 
hodnota. 
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Příklad: 

V  budově  byly  umístěny  sprinklery  pro  případ  požáru.  S  moderními 

technologiemi přišla možnost umístit do sprinklerů čidla, která budou přesně 

hlásit, který ze sprinklerů  je aktivní a na základě toho pomoci při krizovém 

řízení  propojením  informací  v  BAS83 modelu.  Systém  klasifikace  rizik  tuto 

skutečnost musí například umět zohlednit a dokázat rozlišit riziko při použití 

těchto moderních metod a riziko bez nich. 

Menším tématem, které nicméně není možné nezmínit,  je forma  interpretace klasifikace. 

Tato oblast už úzce souvisí se samotným řízením rizik, nicméně je třeba o ní přemýšlet již při 

vytváření klasifikačního systému. V moderní době informačních technologií lze předpokládat 

elektronickou  distribuci  dat  ve  formě  databáze.  Existují  však  i  jiné  způsoby,  stále 

potřebujeme  využívat  tištěné  podklady,  někdy  je  třeba  uspořádat  data  do  přehledných 

tabulek atd. Je třeba zajistit, aby navržený systém klasifikace umožňoval pracovat se všemi 

relevantními dostupnými  zdroji  a držel  krok  s moderními  trendy pro  zajištění  životnosti 

systému klasifikace. 

 Klasifikace	s	BIM	souvisejících	rizik	

Klasifikace rizik, souvisejících s BIM, se nijak zásadně neliší od klasifikace rizik obecně a je 

v souladu s kapitolami 3.1 a 3.2. 

Pokud  nevycházíme  z    nějakého  již  existujícího  klasifikačního  systému,  který  jen  pro 

klasifikaci  BIM  upravujeme,  je  vhodné  začít  identifikací  relevantních  událostí  nebo  rizik 

(existuje‐li již nějaká databáze). Jak bylo vysvětleno v kapitole 3.1.1, je obtížné vymezit vliv 

BIM na riziko a je třeba jasně definovat, co s BIM souvisí a co už nikoliv. V případě, že by se 

vytvářela databáze událostí nebo rizik, která by rovnou obsahovala jen ta data, která s BIM 

souvisí,  vedlo by  to  k  vysoké  chybovosti.  Je proto  třeba nejprve  vytvořit databázi  všech 

událostí nebo  rizik a následně  ji podrobit zkoumání z pohledu BIM. Celý postup  je  třeba 

dobře  dokumentovat.  Problematice  vymezení  rizik  z  hlediska  BIM  se  podrobněji  věnuje 

kapitola 3.3. 

   

                                                         
83 Akronym pro Building Automation System, který zajišťuje správu a práci s informacemi, 
týkajících se dynamického využívání budovy. Zabývá se tím kde kdo zrovna je (pokud jsou tam 
kamery), kde hoří, kde je jaká teplota, kde je zamčeno atd. 
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Máme‐li  vytvořenu  databázi  událostí  nebo  rizik,  které  souvisí  s  BIM,  můžeme  začít 

identifikovat  jejich  charakteristiky84. Ty nám  v  souladu  s  kapitolou 3.2.1 umožní  sestavit 

klasifikační systém, který pro klasifikaci s BIM souvisejících rizik použijeme. V závislosti na 

tom, zda se pohybujeme na úrovni událostí nebo rizik, budou klíčovou třídou klasifikace: 

 charakteristika nebezpečí, 

 dopad události 

 charakteristika rizika, 

 pravděpodobnost výskytu rizika 

 míra dopadu rizika 

 následek rizika 

Je  zřejmé,  že  některé85  hodnoty  prozatím  neznáme,  neboť  se  jedná  pouze  o  vytváření 

klasifikačního  systému,  nikoliv  o  samotné  rizikové  inženýrství.  Víme  však,  že  zmíněná 

hodnota  je zásadní pro naplnění našich cílů, kterým by měl klasifikační systém podléhat, 

takže vím, že tyto parametry bychom měli v klasifikačním systému zohlednit. 

V souladu s kapitolou 2.1 by se mohlo zdát, že dalšími klasifikačními třídami by mohlo být 

rozlišení rozlišující události na šance a nebezpečí a rozlišení rizik na příležitosti a hrozby. Je 

však třeba si uvědomit, že negativní a pozitivní hodnoty rizika jsou subjektivní, tedy záleží na 

zdroji a příjemci  rizika a  jejich vztahu k němu, stejně  jako na podmínkách výskytu  rizika. 

Vyjádřit  způsob,  jak  polaritu  užitku  klasifikovat  není  snadné. Na  první  pohled  přirozená 

členění jsou totiž zavádějící: 

 šance x nebezpečí, 

 příležitosti x hrozby, 

 užitek x újma 

 atd. 

Nejedná  se  totiž  o  charakteristiky  rizik,  ale  o  charakteristiky  vztahů mezi  riziky  a  jejich 

příjemci. Jinými slovy, zda má riziko pozitivní nebo negativní vliv, není charakteristika rizika 

jako takového. 

Příklad: 

Podobný  příklad  jsme  zaznamenali  již  v  úvodu  této  knihy,  když  jsme 

vysvětlovali rozdíl mez hrozbou a příležitostí. Riziko propuknutí epidemie je 

hrozbou  pro  lidi,  kteří  onemocní,  ale  zároveň  je  příležitostí  například  pro 

farmaceutické společnosti, které mohou zaznamenat zvýšený odběr očkovací 

látky. 

                                                         
84 Můžeme samozřejmě využít také již existující klasifikaci a rozšiřovat ji. Zda je to vhodné či 
nikoliv záleží na účelu a připravenosti klasifikačního systému a k problému je třeba přistupovat 
individuálně. 
85 Například pravděpodobnost výskytu rizika. 
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Skutečnost, že zmiňovaná charakteristika se netýká rizika, ovšem neznamená, že informace 

není podstatná. Při zavedení tohoto zohlednění se pouze výrazně zkomplikuje, protože je 

třeba do problematiky  zavést další dva  rozměry86. To není nemožné, a přestože  to  zvýší 

komplikovanost klasifikačního systému, hlavním problémem je nutnost získání potřebných 

dat  pro  jednotlivá  rizika  –  náročnost  stoupá  exponenciálně.  Je  vhodné  tento  faktor  do 

klasifikačního systému zahrnout, ale zároveň si v rámci řízení rizik uvědomit, že ne u všech 

rizik potřebujeme tuto informaci znát pro dosažení vytyčených cílů. 

Jak bylo ale naznačeno, budeme‐li pracovat s  riziky, dalšími základními charakteristikami 

jsou: 

 zdroj, 

 příjemce. 

Je zřejmé, jedno riziko může mít více různých zdrojů nebo příjemců a naopak že jeden zdroj 

nebo příjemce může být dotčen  větším množstvím  rizik87.  Je proto  třeba  to  v  klasifikaci 

zohlednit. Z hlediska BIM  je  tato klasifikace velmi důležitá, protože BIM může upravovat 

vztahy napříč účastníky projektu oproti jiným způsobům řízení a identifikace těchto vztahů 

může mít značný význam. 

Další významnou skupinou klasifikačních tříd  jsou klasifikační třídy vycházející z časového 

rozměru. Jedná se zejména o třídění na základě: 

 identifikace doby nebo časového údaje, ve kterém realizace rizika připadá v úvahu88, 

tj. časové milníky nebo etapy, 

 doby trvání89, tj. časové intervaly. 

Rozlišení  na  časové  hledisko  je  v  souvislosti  s  BIM  opět  poměrně  podstatné,  protože 

implementace systému řízení BIM v tomto ohledu výrazná zlepšení90 a naopak určité prvky 

systému řízení BIM mohou být oproti jiným systémům řízení časově náročnější. 

   

                                                         
86 Prvním rozměrem je vztah rizika a příjemce, druhým rozměrem je vyjádření užitku (resp. 
újmy). 
87 V teorii množin se jedná o vztah M:M (many to many). 
88 Nejčastěji se jedná o vymezení období v rámci životního cyklu projektu, přičemž vymezení 
nemusí být jen a časové ose, ale může se jednat například o vymezení formou dotčených fází 
projektu. Dělení může být ještě podrobnější, můžeme například zkoumat jednotlivé fáze 
výstavby nebo konkrétní činnosti. 
89 Do této kategorie můžou spadat v závislosti na účelu klasifikačního systému třídy jako doba, 
po jakou riziko trvá, doba od realizace události po realizaci rizika, doba nutná k navrácení do 
stavu před realizací rizika apod. 
90 Například v oblasti krizového řízení a logistiky přináší BIM výrazné přínosy z časového 
hlediska, což se samozřejmě týká i souvisejících rizik. 
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Existují další tři významné způsoby klasifikace: 

 klasifikace na základě kategorií, 

 klasifikace na základě sfér, 

 klasifikace na základě charakteru. 

Klasifikace  na  základě  kategorií  je  nejčastějším  způsobem  klasifikace  v  nejrůznějších 

odborných publikacích. Je založená na tom, že se naleznou klíčová slova pro všechna rizika 

a na základě těchto klíčových slov a jejich významů jsou sestaveny třídy a jejich vazby. Potíž 

v  těchto  klasifikačních  systémech  spočívá  v  tom,  že  prakticky  nikdy  nejsou  kompletní  a 

zároveň je každý takový systém naprosto odlišný. Zároveň se ale bez něj lze jen velmi těžko 

obejít, protože je totiž na druhou stranu velmi srozumitelný. Sféry mohou pro představu být 

[19]: 

 „rizika vnějšího prostředí, 

 právní rizika, 

 sociální rizika, 

 politická rizika, 

 finanční a ekonomická rizika, 

 technická rizika, 

 bezpečnostní rizika, 

 tržní rizika, 

 podnikatelská rizika, 

 marketingová rizika, 

 interní rizika, 

 personální rizika, 

 smluvní rizika, 

 projektová rizika, 

 operační rizika, 

 navazující rizika.“ 

Velmi podobná je klasifikace dle předem definovaných sfér91. Liší se pouze v tom, že zatímco 

klasifikace dle kategorií pracuje s riziky a ty třídí, klasifikace dle sfér vytvoří sféry, do kterých 

pak rizika zařazuje. Příklady takový sfér mohou být [19]: 

 „prostředí, 

 výroba, 

 klient, 

 projekt, 

 dotčené orgány,“ 

 atd. 

                                                         
91 Sféra je vlastně množina, do které riziko může spadat. 
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Klasifikace na základě charakteru sebou nese opět mnoho společných znaků s předchozími 

dvěma  způsoby.  Způsob  je  velmi  podobný  klasifikaci  na  základě  sfér  s  tím  rozdílem,  že 

seznam je plně vymezující. Jedná se například o dělení na: 

 zdroje, 

 vnitřní faktory, 

 vnější faktory. 

Vzhledem  k míře  využívání  těchto  způsobů  klasifikace předpokládat,  že  zmíněným  třem 

způsobům klasifikace se nelze vyhnout ani při klasifikaci rizik souvisejících s BIM, nicméně 

opět  můžeme  počítat  s  vytvoření  obecné  databáze  rizik  a  následnému  postupnému 

zohledňování BIM. 

Dalším významným způsobem klasifikace je klasifikace formou cílů. Rizika se rozdělí dle cílů, 

které je možné naplnit, například na: 

 náklady, 

 čas, 

 kvalita, 

 bezpečnost. 

Tento způsob klasifikace není začleněním problematiky BIM příliš dotčen. 

Velmi důležitou klasifikací rizik je klasifikace na základě způsobu ovládnutí rizika. Jedná se 

například o tyto třídy [19]: 

 „eliminace, 

 prevence, 

 redukce, 

 diverzifikace, 

 transpozice, 

 retence.“ 

U tohoto způsobu tvorby tříd klasifikace závisí vliv BIM na způsobu svého použití v systému. 

Klasifikaci  lze  považovat  za  velmi  důležitou,  ale  opět  je  nejjistějším  způsobem  nejprve 

identifikovat rizika a teprve poté hledat jejich souvislost s BIM. 

Do klasifikace rizik by standardně bylo možné zahrnout také rozlišení míry působnosti, tedy 

například: 

 zaměření a rozsah činnosti subjektu, kterého se rizika týkají92, 

 rozsah trhu, na kterém jsou rizika zkoumána93. 

Tyto  kategorie  rizik  jsou  z  hlediska  BIM  ovlivněna,  nicméně  nejedná  se  o  zásadní  vliv. 

Dotčené  oblasti  jsou  zejména  legislativní  nařízení,  směrnice  a  postupy  apod.  Klasifikace 

                                                         
92 Jedná se vlastně o jiný pohled na problematiku zdroje a příjemce rizika, kdy se ale zkoumá 
místo role vůči riziku činnost účastníků nezávisle na jejich roli. 
93 Například domácí a mezinárodní trh. 
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v tomto ohledu není zásadní, ale neznamená to, že by nenabízela žádné užitečné informace. 

Zejména v oblasti hrozeb94 může být tato klasifikace velmi přínosná. 

Způsobů  klasifikace  rizik  je  samozřejmě  prakticky  neomezené  množství  a  zde  byly 

vyjmenovány jen ty základní pro jasnější představu. Bez ohledu na míru, s jakou je klasifikace 

odlišná  v  případě  snahy  vymezit  vliv  systému  řízení  BIM  oproti  klasifikaci  rizik  obecně, 

nejvhodnějším způsobem jak sestavit klasifikaci BIM je vytvořit klasifikační systém pro rizika 

a poté identifikovat vliv BIM. 

Specifickým způsobem klasifikace rizik souvisejících s BIM je klasifikace na základě role BIM 

při implementaci ve stavebním podniku. Touto problematikou se zabývá následující kapitola 

3.3. 

 Rizika	související	s	BIM	

Implementaci BIM  lze z  časového  i  funkčního hlediska  rozdělit do dvou  fází. První  fází  je 

samotná  implementace  BIM  do  systému  řízení,  tj.  zavádění  nových  postupů,  nástrojů, 

metod,  znalostí, dovedností atd. Druhou  fází  je používání nástrojů BIM v běžné  činnosti 

stavebního podniku.95 

Rizika  v  těchto  dvou  fázích  implementace  BIM  jsou  velmi  odlišná.  Zatímco  publikace 

zaměřené na BIM (více informací spolu s použitými zdroji viz. kapitola 1.3) se věnují zejména 

rizikům implementace BIM, které mají charakter užitku a jedná se tedy o příležitosti, praxe 

ukazuje, že s  implementací BIM  je spojeno  také velké množství potenciální újmy, na což 

samozřejmě  odborné  publikace  také  upozorňují  (taktéž  viz.  kapitola  1.3).  Na  základě 

praktických  zkušeností  se  ukazuje,  že  hrozby  převládají  ve  fázi  implementace  BIM  a 

příležitosti naopak ve fázi používání BIM. Zároveň také mohou existovat vztahy mezi riziky 

napříč dvěma zmíněnými fázemi implementace a používání. Chybí však reálná data, o které 

by bylo možné se opřít, a korelace mezi riziky nejsou zmapovány. 

Kategorizace  rizik  souvisejících  s  BIM  přímo  souvisí  s  postupem  klasifikace,  uvedeným 

v kapitole 3.2. Existují tři hlavní způsoby, jak při klasifikaci postupovat: 

 využití již existující klasifikace, 

 upravení již existující klasifikace, 

 vytvoření nového klasifikačního systému. 

Volba vhodného přístupu závisí na konkrétní situaci a neovlivňuje další postup, pouze může 

mít vliv na výskyt chyb a efektivitu procesu řízení rizik, souvisejících s BIM. 

                                                         
94 Nebezpečí různých omezení, nutnosti dodržování postupů apod. 
95 Lze polemizovat o tom, zda z hlediska životního cyklu projektu neexistuje ještě další fáze – 
tedy fáze likvidační. Ta ovšem nesouvisí příliš s problematikou implementace BIM¨, a přestože 
může hrát jistou roli (například by bylo vhodné zohlednit náklady na likvidaci při 
vyhodnocování záměru), souvislost s riziky je minimální. 
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Následně je nutno postupovat v souladu s metodikou řízení rizik. Jedná se zejména o oblasti 

identifikace událostí, analýzy rizika a ohodnocení rizika (více viz. kapitola 2.1).  

Problematika identifikace rizik je podobná, jako problematika vytváření klasifikace. Jak bylo 

naznačeno v kapitole 3.2.4, i zde je možné se buď pokusit o: 

 přímou identifikaci rizik, které souvisí s BIM,  

 využít  již  existující  databáze  rizik,  kde  jsou  následně  rizika,  související  s  BIM, 

identifikována a je s nimi dále pracováno. 

Obě  řešení mají  svá pro a proti. U přímé  identifikace  rizik  se vystavujeme nebezpečí,  že 

některá  rizika  budou  opomenuta.  Naopak  využití  již  existující  databáze  rizik může  být 

zavádějící  a  svazující.  Je  vhodné  zvolit  optimální  postup  v  závislosti  na  cílech,  struktuře 

podniku a stavu existující databáze rizik96. 

Pro následnou analýzu rizik, souvisejících s BIM, a  jejich následné ohodnocení, existují tři 

základní způsoby97: 

 využití existujících dat, 

 tvorba modelu, 

 kombinace tvorby modelu s využitím existujících dat. 

Využití existujících dat, založených na praktických zkušenostech, je vždy vhodnější variantou, 

pokud je možná. Pod využitím existujících dat je možné si představit využití již existujících 

databází rizik, ale  i využití  informací o zavádění BIM v  jiné společnosti apod. Problémem 

tohoto  způsobu  je,  že  požadovaná  data  většinou  nejsou  k  dispozici  a  pokud  ano,  jsou 

neúplná.  Stavebnictví  navíc musí  čelit  veliké  rozmanitosti  ve  všech  aspektech  projektů, 

s čímž souvisí i jedinečnost stavebních podniků. Zkušenosti jsou tedy obtížněji přenositelné 

než v mnohých jiných oborech. 

Druhým  extrémem  je  tvorba modelu98,  který  bude  realizaci  implementace  BIM  a  jeho 

následné  používání  ve  stavebním  podniku  simulovat.  Tvorbě  modelu  musí  předcházet 

důkladná  analýza  existujícího  stavu  a  kvalifikované  posouzení  zásahů  do  již  existujícího 

podnikového systému. Využití modelu přináší velmi kvalitní  řešení. Stejně  jako v případě 

využití existujících dat je ale problém ve vytvoření reálného chování modelu tak, aby odrážel 

skutečné chování podniku a jeho reakce na změny. 

                                                         
96 Zejména u menších podniků nebo fyzických osob zpravidla nemusí vůbec existovat. 
97 Způsoby by bylo možné více rozdělit (například využití existujících dat můžeme vnímat jako 
datovou základnu analýzy rizik, zkušenosti se zaváděním BIM v jiné společnosti, zkušenosti 
pracovníků, informace v marketingových materiálech atd.), ale pro potřeby této publikace toto 
dělení není hlavní. 
98 Model si lze představit jako vytvoření systému, který zjednodušeně znázorňuje fungování 
celého podniku (např. mapa procesů). Jednotlivé části modelu jsou pak vystaveny vnějšímu 
zásahu – implementaci BIM. Jsou vytvořeny vazby a vzájemné vztahy existujících i nových 
procesů a na jejich základě jsou identifikovány relevantní oblasti – v našem případě jsou řízena 
rizika. 
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Jako optimální se jeví využití obou vyjmenovaných způsobů ve vzájemné kombinaci. Model 

zajistí vysokou kvalitu práce s daty a využití existujících dat umožní realitě věrné simulace 

modelu.  Složitost  modelu  se  přitom  bude  odvíjet  od  velikosti  stavebního  podniku  a 

komplikovanosti  jeho  struktury. U  velikých  stavebních  podniků  lze  předpokládat  využití 

podnikových  informací týkající se řízení rizika a kvality, pověření zodpovědné osoby nebo 

sestavení pracovní skupiny apod. U malého stavebního podniku o několika zaměstnancích 

lze model předpokládat na úrovni myšlenkové mapy nebo ve formě účelově vytvořených 

tabulek99. 

V  závislosti  na  proběhlé  identifikaci  nebezpečí  (rizika)  a  jeho  analýze  lze  pak  přistoupit 

k dalším fázím řízení rizik (zejména k managementu rizik). 

 Rizika	související	s	implementací	BIM	

Proces implementace BIM je velmi náročný a často znamená výrazné změny v systému řízení 

ve  stavebním  podniku  [13].  Problematikou  implementace  BIM  se  podrobněji  zabývala 

kapitola 2.2 a je jí věnována i většina publikací, zmíněných v doporučené literatuře na konci 

této knihy. Rizika související s  implementací BIM ve stavebním podniku  lze kategorizovat 

zejména do tří oblastí v závislosti na: 

 činnosti podniku, 

 míře implementace BIM, 

 způsobu implementace BIM. 

Míra  implementace  BIM  je  komplikovanou  záležitostí  a  nelze  jednoduše  generalizovat. 

Vyplývá  z  definice  BIM,  která  není  v  České  republice  v  době  psaní  této  publikace  dána 

žádnou normou ani předpisem. Proto  je třeba v souladu s kapitolou 3.1 vyjasnit, o co se 

v případě  implementace BIM vlastně  jedná. Vyjasnění tohoto problému není pro výstupy 

zásadní100.  Usnadňuje  však  komunikaci  a  vzájemné  pochopení  jednotlivých  účastníků 

projektu. Pokud  jasně víme, co si pod BIM představit101, snižuje se šance chyby v dalších 

procesech řízení rizik. 

   

                                                         
99 Při řízení rizik zejména checklisty a dotazníky.  
100 V důsledku je jedno, zda riziko identifikujeme jako související s BIM nebo nikoliv, dokud toto 
riziko řešíme. 
101 A je důležité toto uvažovat v konkrétním případě, tj. při zohlednění naší aktuální situace a 
našich potřeb, za našich podmínek. Jedná se o subjektivní vymezení BIM. 
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Příklad: 

Jedná‐li se o stavební podnik, jehož činností je projektová činnost, může být 

míra  implementace BIM definována například  jako  implementace nového 

software pro projektování. Při přechodu z klasického „čárkovacího“ software 

(například Autodesk AutoCAD) na BIM software (například Autodesk Revit). 

Rizika, související s implementací BIM do tohoto stavebního podniku budou 

tedy taková rizika, která souvisí s implementací tohoto nového nástroje, od 

jeho nákupu, přes školení zaměstnanců až po zavádění nového software do 

již existujících firemních procesů. 

Dalším aspektem, vymezujícím míru  implementace BIM v tomto stavebním 

podniku, může  být  hloubka,  do  jaké  bude  nový  software  zaveden.  Bude 

využíván kompletně jako náhražka za starý software? Pokud ne, na co bude 

používán a na co bude prozatím využíván starší software? 

Dále  je  třeba  zohlednit  způsob  implementace BIM,  tj.  jak  konkrétně bude 

implementace probíhat a do jakých podnikových procesů zasáhne. V případě 

projekční firmy tedy může jít o to, zda bude nový BIM software využíván jen 

pro  snadnější  tvorbu  projektové  dokumentace,  která  se  následně  bude 

exportovat do standardně požadovaných formátů (tj. například 2D výkresy), 

nebo zda vnikne nová oblast činnosti, spočívající ve tvorbě vícerozměrných 

parametrických modelů, tvorbě vizualizací, generování výkazů výměr apod. 

Jak je zřejmé z příkladu, rozlišení uvedenými oblasti je zásadní. 

Problematika implementace BIM je téměř vždy spojena s problémy. Neexistují zdroje, které 

by  se  tématem  komplexněji  zabývaly,  ale následující Graf  3‐1  a Graf  3‐2 ukazují poměr 

internetových odkazů102, které se zabývaly problémy, souvisejícími s  implementací BIM, a 

internetových odkazů, které se zabývaly pozitivními přínosy103 BIM. Z hlediska pozitivních 

přínosů byly odděleny pozitivní přínosy, které nesouvisely s fází implementace, ale až s fází 

používání. 

                                                         
102 Byl využit vyhledávací systém společnosti Google. Klíčová slova byla BIM a Implementation. 
Vyhledávání v českém jazyce nebylo použito, protože množství nalezených odkazů je příliš 
nízké. 
103 Vzhledem k tomu, že hledat pozitivní přínosy ve fázi implementace BIM je prakticky 
nemožné, jako pozitivní byly vyhodnoceny i odkazy, které nenaznačovaly při implementaci 
žádné problémy. 
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Graf 3‐1: Počet výskytů implementace BIM při vyhledávání (zdroj: vlastní, google.com) 

 

 

Graf 3‐2: Procentuální zastoupení výskytů implementace BIM při vyhledávání 

(zdroj: vlastní, google.com) 

O tom, že je implementace BIM spojena s problémy104, není pochyb. Tyto hrozby jsou jednou 

z hlavních překážek implementace BIM v praxi. Každý stavební podnik, který o implementaci 

uvažuje, musí tato rizika zvážit a postavit je proti přínosům používání BIM (viz. následující 

kapitola 3.3.2). 

                                                         
104 Tj. rizika mají formu zejména hrozeb. 
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Rizika ve fázi implementaci BIM lze považovat v drtivé míře za hrozby. Na řízení rizik záleží, 

jakým způsobem s těmito hrozbami naložíme, což v důsledku ovlivňuje velikost vzniklé újmy, 

způsobené implementací. 

 Rizika	související	s	používáním	BIM	

Téma  používání  BIM  by  vystačilo  na  celou  knihu.  Velké množství  dostupných  zdrojů  se 

zabývá pozitivními a negativními vlivy BIM na činnost stavebního podniku. Na základě těchto 

zdrojů je možné konkrétní rizika identifikovat a následně analyzovat. Problém je opět stejný 

a již se jím zabývala kapitola 3.3 ve svém úvodu. 

Rizika, související s používáním BIM, vysoce závisí na následujících oblastech: 

 činnost podniku, 

 míra implementace BIM, 

 připravenost trhu na BIM, 

 informovanost a kvalifikace všech účastníků činnosti/projektu, 

 typu použitých nástrojů105. 

Příklad: 

Činnost i míra implementace BIM byla vysvětlena již v předchozím příkladu. 

Připravenost trhu na BIM je velmi důležitý faktor, rozlišující například to, zda 

se předpokládá, že klienti projekční kanceláře budou po projektantech BIM 

požadovat. A nejen  to.  I když budou požadovat, nemusí problematice BIM 

odpovídat normy, což může přinést nemalé obtíže. 

Informovanost a kvalifikace všech účastníků projektu  s  tím  trošku  souvisí, 

protože  neinformovaný  klient  nedokáže  tržně  docenit  skutečnost,  že mu 

produkt v podobě BIM nabízíme. Jiný problém můžeme nalézt v neschopnosti 

dodavatele stavbu podle projektové dokumentace v BIM realizovat. 

Pod  typy  použitých  nástrojů  si  můžeme  představit  to,  že  používáme‐li 

návrhový software od jednoho dodavatele, mohou nastat jiné problémy, než 

používáme‐li nástroj od dodavatele druhého. Samozřejmě ale nemusí jít jen 

o  problémy,  naopak,  nástroj  který  používáme, může mít  velké množství 

výhod  a může  nám  přinést  například  konkurenční  výhodu  nebo  usnadnit 

mnohé činnosti. Každopádně je třeba použité nástroje zohlednit. 

Ať  jsou  identifikovaná  rizika  používání  BIM  jakákoliv,  v  této  fázi  hledáme  zejména 

příležitosti. Platí přitom, že příležitosti by měly převážit nejen hrozby, vyplývající z používání, 

ale také hrozby, vyplývající z implementace, o které byla řeč v kapitole 3.3.1. Identifikované 

příležitosti mohou  být  potom  využity  jako  argument  pro  zavedení  BIM  do  stavebního 

podniku. 

                                                         
105 Nástroje jsou v zásadě tří druhů: software, vybavení (stroje, výpočetní technika) a procesy. 
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Rizika ve fázi použití BIM mají formu hrozeb i příležitostí. Hrozby a s nimi související újma by 

měly být výrazně nižší, než příležitosti a s nimi související užitek. Zda tomu tak bude, záleží 

zejména na: 

 řízení rizik, 

 kvalitě implementace BIM v předcházející fázi. 

Problematika užitku, souvisejícího s používáním BIM se navíc nevztahuje pouze na stavební 

podnik, který  implementaci provádí. Velký přínos BIM  spočívá v  jeho globálním vlivu na 

efektivitu výstavby, zejména v podobě snížení odpadů, tvorbě zelené výstavby106, vlivu na 

udržitelnost, zvyšování standardu atd., více v kapitole 2.2. Zohlednění této problematiky je 

tématem  na  samostatnou  knihu.  Pro  nás  je  nyní  důležité,  že  i  tyto  příležitosti  je  třeba 

zohlednit. Míra  jejich  zohlednění  z  hlediska  stavebního  podniku  však  je  již  individuální 

záležitostí. 

 Vztahy	rizik	implementace	a	používání	BIM	

Celá myšlenka opodstatnění BIM  v moderní  společnosti  je postavená na  skutečnosti,  že 

užitek  z používání  tohoto  systému  řízení převýší újmy,  způsobené při  implementaci. Na 

zavedení BIM lze pohlížet jako na jakýkoliv jiný investiční záměr. Vše jednoduše znázorňuje 

schéma na Obr. 3‐2. Záměrem přitom je, aby zejména: 

 celková újma i se svými důsledky107 byla na sledovaném období108 nižší, než celkový 

užitek i se svými důsledky, 

 vzniklá újma byla operativně únosná109. 

                                                         
106 Usnadnění certifikace. 
107 Pod důsledky je možné si představit újmu vzniklou v důsledku újmy. Pokud například kvůli 
zavádění BIM nebudeme dostatečně schopní připravit dobře nabídku a nezískáme zakázku, 
vzniklá újma může způsobit, že podnik bude muset hledat alternativní zdroje financování, 
například úvěr. Úroky takového úvěru je třeba v celkové újmě zohlednit. Zda se jedná o složku 
celkové újmy nebo důsledek je záležitost sémantická a není důležitá, dokud je újma 
zohledněna. 
108 Vždy je třeba zohlednit časový faktor – v případě implementace BIM se jedná zejména o 
střednědobé plánování. 
109 Tím je myšleno operativní řízení. Pokud nejsme důsledky implementace schopní řídit a 
implementaci tak zvládnout, nelze záměr realizovat. 



58 

 
 

Obr. 3‐2: Důsledky implementace a používání BIM ve stavebním podniku (zdroj: vlastní) 

Situace bohužel není takto jednoznačná, protože do problematiky vstupuje navíc ještě faktor 

nejistoty, tj. riziko. Jak bylo vysvětleno v předcházejících kapitolách, riziko může mít formu 

hrozeb nebo příležitostí a naprosto zásadní je způsob, jakým je riziko řízeno. Při správném 

řízení převýší celkový užitek nad celkovou újmou, při špatném řízení může dojít k výsledné 

újmě. 

Tato kapitola se zabývá myšlenkou možné korelace mezi riziky ve fázi implementace a riziky 

ve fázi používání. Definice korelace je velmi široká a umožňuje velké množství interpretací 

[25].  Nejprve  je  vhodné  nalézt  jednotlivé  vztahy.  Nejzajímavější  vztahy  mezi  riziky 

znázorňuje schéma na Obr. 3‐3. Vztahy mezi vlastnostmi rizik v rámci fáze nejsou zobrazeny 

a pro srovnání rizik implementace a používání nejsou relevantní. 

 
Obr. 3‐3: Vztahy rizik a jejich vlastností napříč fázemi ve stavebním podniku 1 (zdroj: vlastní) 

Znázorněné vztahy mohou být jednosměrné (zpravidla z rizik nebo jejich vlastností ve fázi 

implementace  vyplývají  rizika  nebo  jejich  vlastnosti  ve  fázi  použití)  a  obousměrné  (tj. 

existuje společný jmenovatel dvou rizik nebo jejich vlastností, jehož změna ovlivní obě rizika 
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nebo jejich vlastnosti). Vztahy mohou zároveň být kombinované (pokud se vztah dotýká více 

než dvou rizik nebo jejich vlastností). 

Praktické využití nalezených vztahů lze vyčlenit do dvou kategorií v závislosti na tom, v jaké 

fázi  se  aktuálně  pohybujeme.  Pokud  se  pohybujeme  ve  fázi  implementace  nebo 

implementaci zvažujeme a pohybujeme se tedy před ní, jak znázorňovalo schéma na Obr. 

3‐3, zajímá nás zejména vliv rizik a jejich vlastností ve fázi implementace na rizika a jejich 

vlastnosti  ve  fázi  používání. Hlavním  cílem  je  zvýšení  kvality  řízení  rizik,  což má mnoho 

různých důsledků, zejména zajištění dříve uvedeného vztahu, kdy užitek převyšuje újmy. 

Souvislost  však může  být  i  opačná.  V  případě,  že  se  pohybujeme  již  ve  fázi  používání, 

můžeme vytvářet získané informace využít pro další zavádění BIM k prohloubení míry jeho 

implementace, nebo například pro využití zkušeností v jiném podniku. V takovém případě je 

naším cílem zpětně vztahy nalézt a vyhodnotit, aby je bylo možné následně využít. Jedná se 

v podstatě o vytváření datové základny a informační databáze pro následné použití. 

Existuje však ještě další pohled na problematiku. Je možné  identifikovat vztahy rizik nebo 

jejich vlastností ve fázi používání na rizika nebo jejich vlastnosti ve fázi implementace. Jedná 

se zejména o pozitivní vlivy rizik. 

Příklad: 

Projekční kancelář zavedla použití nástrojů BIM pro tvorbu statických výkresů 

projektové dokumentace. Na základě dobrých zkušeností se rozhodne zavést 

nástroje  i  pro  kreslení  výkresů  TZB  a  konstrukčního  řešení  projektu. 

Dosavadní zkušenosti se zaváděním budou mít na zavádění nových nástrojů 

dozajista pozitivní vliv. 

Ty nejdůležitější potenciální vztahy jsou zobrazeny na Obr. 3‐4. 

 
Obr. 3‐4: Vztahy rizik a jejich vlastností napříč fázemi ve stavebním podniku 2 (zdroj: vlastní) 

Na základě nalezených vztahů se potom můžeme pokusit hledat vhodné korelace. 
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 Databáze	rizik	ve	stavebním	projektu	

 Úvod		

Databáze rizik byla vytvořena  jako podklad a podpora pro řešení problematiky řízení rizik 

v  rámci  aplikace  platformy  BIM.  Jedná  se  o  databázi  rizik  souvisejících  s  výstavbovými 

projekty  ve  všech  životních  fázích  a  z  pohledu  všech  účastníků  výstavbového  projektu. 

Realizace byla provedena formou aplikace ve webovém rozhraní na základě programovacího 

jazyka PHP a databázového  systému MySQL. Zobrazovací  rozhraní databáze  je vybaveno 

filtrováním rizik dle jednotlivých kategorií110, exportem zobrazených rizik, editací existujících 

rizik a možností přidávat rizika nová.  

Filozofie  tohoto  dílčího  projektu  spočívá  v  možnosti  databázi  doplňovat  a  vylepšovat 

v průběhu času i po ukončení hlavního projektu. Databáze je volně přístupná a podporuje 

možnost přidávat další  rizika  i externím uživatelům. Databáze  je  chráněna proti  zneužití 

nebo  poškození  pomocí  implementace  schvalovacího  procesu  nově  přidaných  rizik. 

Schvalování, editace a vyřazování rizik je k dispozici pouze oprávněným osobám. 

Celá  databáze  vychází  z  filozofie  KISS111  [8].    Hlavní  snahou  je  dosažení  maximální 

přehlednosti  a  srozumitelnosti.  Databáze  se  v  určitých  místech  rozchází  s  přesnou 

terminologií,  používanou  ve  vědecké  literatuře,  věnované  managementu  rizik.  Tohoto 

zjednodušení bylo využito  s cílem dosáhnout větší přehlednosti. Projekt  si dává za cíl co 

nejlepší uživatelsky přátelský přístup.  

 Databáze	rizik	

Databáze v době psaní publikace obsahuje 140 nebezpečí112
 hrozící napříč různými fázemi 

stavebního  projektu  pro  různé  účastníky  výstavby.  Konkrétní  nebezpečí  byla  získána  z 

odborné literatury a souvisejících podkladů. Popis (název) nebezpečí je upraven tak, aby byl 

co nejvíce srozumitelný, představitelný a dostatečně konkrétní. Je třeba brát v úvahu, že 

databáze není,  co do počtu nebezpečí,  zcela  kompletní113.  Její  koncepce umožňuje další 

kontinuální rozšiřování.   

Tento  projekt  je  pojmenován  jako Databáze  rizik  přesto,  že  je  zde  často  používáno  jak 

termínů nebezpečí tak i riziko. Významy a vysvětlení rozdílů obou slov v oblasti řízení rizik 

lze nalézt v jiných částech této publikace. Na každém řádku databáze je umístěno vždy jedno 

nebezpečí, ke kterému jsou individuálně přiřazeny jeho vlastnosti. Vše znázorňuje obrázek 

Obr. 4‐1. 

                                                         
110 V teoretické části (předchozím textu) odborně nazývaných třídy. 
111 „Keep it simple, smarty“ – překlad: „Nekomplikuj to, ty chytráku“, dále viz. slovníček pojmů 
na konci publikace. 
112 Jedná se o dostatečný vzorek pro hlavní části výzkumného projektu. 
113 Je možné, že z principu databáze nikdy úplně hotová nebude. Celkový počet rizik není 
možné stanovit, protože s tím jak se vyvíjí svět, vznikají stále nová rizika. 
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Obr. 4‐1 Ukázka uživatelského rozhraní databáze (zdroj: vlastní) 

Mezi vlastnosti nebezpečí patří: 

 vlastník, 

 příjemce, 

 fáze, 

 pravděpodobnost výskytu. 

Tyto vlastnosti budou rozepsány v dalších částech této kapitoly.  Tím, že jednou z vlastností 

nebezpečí je i pravděpodobnost výskytu, se z nebezpečí stává z terminologického hlediska 

riziko  a  takto  je  s  tím  dále  možno  pracovat.  Aby  bylo  možno  přehledně  pracovat  s 

jednotlivými  položkami  databáze,  jsou  nebezpečí  rozřazena  do  struktury  kategorií  a 
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podkategorií,  které  reprezentují  jednotlivé  tematické  celky  (na  základě  klíčových  slov, 

vzájemné podobnosti apod.), více v následující kapitole. 

 Struktura	databáze	

Struktura  databáze  byla  vytvářena  zejména  s  ohledem  na  přehlednost  a  technickou 

proveditelnost  (samotné  databáze  a  uživatelského  rozhraní).  Aby  bylo  možné  s  riziky 

přehledně pracovat je třeba je třídit a řadit. Množství  literárních zdrojů uvádí třídění rizik 

(popřípadě nebezpečí114) do většího množství stromových struktur (příklad na Obr. 4‐2) dle 

různých vlastností. 

Příklad: 

Existuje třídění podle původce rizika [21]; Podle systému výstavby [20]; Podle 

typu konstrukce [27]; Podle odvětví lidské činnosti [28]; a mnoho dalších. 

 

 

Obr. 4‐2 Ukázka třídění nebezpečí (rizik) do stromové struktury (zdroj: vlastní) 

Třídění rizik je celá řada a neexistuje žádné univerzální standardizované řešení. Třídění podle 

stromových  struktur, podle více než  jednoho způsobu dělení, by vedlo k znepřehlednění 

situace a ztížení práce s riziky. S ohledem na technickou proveditelnost a přehlednost bylo 

ve zde prezentované databázi přikročeno k vytvoření pouze jedné stromové struktury dělení 

                                                         
114 Termíny nebezpečí a riziko jsou velmi podobné a v praxi často zaměňované. 
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dat. Struktura je dělena do úrovní dle odvětví  lidské činnosti a klíčových slov (viz kapitola 

4.3.1 ‐ Rozdělení do úrovní), jelikož byla tato struktura shledána autory jako nejpřehlednější. 

Ostatní vlastnosti rizik uvedené v literatuře jako vlastní stromové struktury (např. dělení 

podle původce rizika, konstrukce atd.) nejsou ignorovány. Tyto vlastnosti budou k rizikům 

přiřazeny ve formě štítků (viz kapitola 4.3.2). 

 Rozdělení	do	úrovní 

Nebezpečí jsou zobrazena za pomoci strukturované tabulky v rámci tří úrovní. Pojmenování 

jednotlivých položek ve všech úrovních terminologicky vychází z aktuální literatury [19, 21, 

29]115.  První  úroveň  dělení,  označená  jako  kategorie,  představuje  hlavní  oblasti  lidské 

působnosti  aplikované  na  stavební  projekty  (tematické  celky  jako  například  právo, 

ekonomie, ekologie, bezpečnost a další). Terminologická označení vychází z literatury. Druhá 

úroveň,  označená  jako  podkategorie,  představuje  klíčová  slova  pro  daná  rizika  (např.  v 

kategorii bezpečnost klíčová slova požár, povodeň atd.). Terminologicky vychází z literatury 

[19, 30]. Třetí úroveň dělení je už označení samotného nebezpečí a jedná se vždy pouze o 

jeden řádek. Ukázka všech třech úrovní dělení na jednom řádku databáze je vidět na Obr. 

4‐3.  

U původních nebezpečí, zadaných při tvorbě databáze (do identifikačního čísla ID 140), jsou 

všechna  označení  nebezpečí  vybavena  i  odkazem  na  zdroj  literatury,  ze  které  bylo  při 

identifikaci nebezpečí  čerpáno.   U později přidaných  rizik přes uživatelské  rozhraní bude 

literární zdroj informace uložen do databáze bez jeho zobrazení. Název může být úpraven 

pro potřeby databáze a od citované literatury se může lišit.  Je však třeba zajistit, aby nedošlo 

ke změně významu. 

 
Obr. 4‐3 Ukázka strukturování rizik v tabulce (zdroj: vlastní). 

  	

                                                         
115 V databázi je k jednotlivým terminologickým označením přiřazen zdroj, který jim odpovídá. 



65 

 Štítky	–	vlastnosti	nebezpečí 

Aby nedošlo k nepřehlednému rozdělení rizik pomocí strukturovaného stromu do mnoha 

kategorií, bylo na databázi aplikováno rozdělení jednotlivých rizik pomocí vlastností neboli 

štítků. Štítky reprezentují vlastnosti daného rizika a usnadňují  filtrování rizik a následnou 

orientaci v tabulce. Štítky byly aplikovány na rozdělení nebezpečí v rámci čtyř kategorií: 

 fáze projektu, ve které se riziko vyskytuje, 

 příjemce (nositel) rizika, 

 vlastník (nebo zdroj) rizika, 

 pravděpodobnost výskytu. 

Ukázka rozdělení je vidět na obrázku 4.  

Pro  použití  a  pochopení  identifikace  rizik  pomocí  štítků  byla  vytvořena  následující 

interpretace: 

1) Fáze, ve které se riziko vyskytuje 

Z důvodu zjednodušení se dělí stavební projekt do třech fází:  

 příprava – čas od prvotního záměru až po zahájení výstavby, 

 realizace – čas od zahájení výstavby po převzetí díla investorem, 

 užívání – čas od převzetí díla investorem až po skončení životnosti díla a likvidace.  

Je  zcela  jasné,  že  zde  předložené  rozdělení  projektu  na  tři  fáze,  neodpovídá  klasické 

terminologii  dělení  projektu  podle  obecného  projektového managementu116  [20]  nebo 

podle obdobného stavebního projekt managementu [31]. Pro účely této práce byla však tato 

terminologie  výrazně  zjednodušena.  Důvodem  byla  snaha  docílit  přehlednosti  a 

jednoduchosti  rozdělení  s  jasně  vymezenými,  všeobecně  známými  milníky  (zahájení 

výstavby  a převzetí díla  investorem). Na  tomto místě  je  třeba poznamenat,  že  rizika  ve 

většině případů nejsou přesně časově vymezena a často zasahují do více fází. Riziko může 

zasahovat do jedné, do dvou či do všech fází. Vzhledem k faktu, jak široký význam můžou 

některá nebezpečí a rizika mít, se zde jedná spíše o orientační rozdělení. 

 

                                                         
116 „initiating, planning, executing, monitoring and controlling, closing“ ‐ překlad: inicializace, 
plánování, realizace, monitoring a controlling, zakončení. 
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Obr. 4‐4 Ukázka strukturování rizik pomocí štítků (zdroj: vlastní) 

2) Příjemce (nositel) rizika 

Kategorie  obsahuje  účastníky  stavebního  projektu,  kteří  mohou  být  rizikem  výrazně 

ovlivněni117. Pro zjednodušení  jsou účastnící stavebního projektu zařazeni do souhrnných 

skupin reprezentovaných z hlediska terminologie jedním názvem (viz příklad). Zjednodušení 

je možné, protože účastníci výstavby v  jednotlivých skupinách zastávají v  rámci výstavby 

podobné  zájmy.   Možnost  třídit  rizika  podle  všech  individuálních  účastníků  projektu  by 

mohlo vést k nepřehlednosti databáze.  

Příklad: 

Pozice  vlastníka,  investora  a  stavebníka  bývá  sdružena  v  jedné  osobě. 

Zastávají podobné  (nebo  stejné)  zájmy  ve  stavebním projektu. Ve  většině 

případů zastávají podobné zájmy a jsou zranitelní před stejnými nebezpečími.  

 Riziko může obsahovat minimálně jednoho a maximálně všechny příjemce rizika.  

Hlavní tři účastníci výstavbového projektu (skupiny): 

 Investor = stavebník, investor, dozory na straně investora, objednavatel, vlastník. 

 Dodavatel  =  generální  dodavatel,  subdodavatelé,  zkušebny,  výrobci  materiálu, 

dodavatelé služeb. 

 Architekt = architekt, projektant. 

   

                                                         
117 Míra ovlivnění je vzhledem k různorodosti projektů a rizik relativní. Zde se jedná o úroveň 
dopadů, které vyžadují reakci ze strany příjemce rizika.  
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Ostatní: 

 Státní správa = úřady, vláda, správce sítí, obec atd.  

 Veřejnost = sousedé, veřejnost atd. 

 Uživatel = nájemce, pozdější vlastník atd.  

 Příroda = počasí, životní prostředí, okolí atd. 

3) Vlastník (nebo zdroj) rizika 

Tato kategorie  identifikuje  tvůrce rizika, účastníka projektu zodpovědného za vznik rizika 

nebo účastníka, který jeho vznik může výrazně ovlivnit. Kategorie obsahuje stejné rozdělení 

účastníků jako příjemce rizika (viz. výše). Dochází zde ke stejnému zjednodušení účastníků 

stavebního  projektu.  Vlastník  (zdroj)  rizika  může  být  v  určitých  případech  shodný  s 

příjemcem rizika. Stejně tak vlastník (zdroj) rizika může nabývat hodnot od jednoho do všech 

účastníků stavebního projektu. 

4) Pravděpodobnost výskytu 

Pravděpodobnost výskytu přetváří jednotlivá nebezpečí na rizika. Toto dělení je zavedeno 

z důvodu usnadnění orientace a filtrování v tabulce. Jedná se o způsob jak vyfiltrovat určitá 

např. nepravděpodobná rizika. 

Příklad: 

Existují rizika, která se v oblasti České republiky nebo Evropy v současnosti 

téměř  nevyskytují  a  přesto  by  je  databáze  rizik  měla  obsahovat  (např. 

vulkanická činnost, válečný stav atd.).  

Právě v určování velikosti pravděpodobnosti výskytu rizika je velký problém. Bez důkladné 

analýzy ke každému nebezpečí není možné kvantitativně určit pravděpodobnost výskytu. 

Subjektivní  posouzení,  které  by  bylo  potřeba  pro  kvantitativní  určení  v  rámci  řešené 

databáze  na  dostatečné  úrovni,  nepřichází  v  úvahu.  Lidé,  ani  jako  součást  odborné 

veřejnosti, nejsou schopni takovéhoto kvantitativního (procentuálního) odhadu [26]. Proto 

bylo  zvoleno  rozdělení nebezpečí podle pravděpodobnosti do pouze  třech  kategorií bez 

kvantitativního určení. Takového určení je běžně využíváno [8]. Pravděpodobnost výskytu 

určuje  frekvenci,  s  jakou  se  riziko  vyskytuje  ve  stavebních projektech. Může nabývat  tří 

možností  výskytu,  přičemž  riziko  obsahuje  právě  jednu  hodnotu.  K  dispozici  jsou  tyto 

možnosti výskytu: 

 Téměř jistý = vyskytující se téměř ve všech výstavbových projektech, 

 Možný = vyskytující se na některých projektech, 

 Téměř vyloučený = rizika téměř vyloučená. 
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Příklad: 

Za téměř jistý se dá brát riziko Růst nákladů, které se vyskytuje až v případě 

86% stavebních projektů [8]. Za téměř vyloučené se dá brát riziko Válečného 

konfliktu, ke kterému ve střední Evropě nedošlo už více než padesát  let. Za 

možný výskyt se dá brát riziko Pracovního úrazu na stavbě, jež se vyskytuje, 

ale není pravidlem.  

 Filtrace 

Uživatelské  rozhraní  je  vybaveno  filtrem,  který mění obsah  zobrazované  tabulky.  Zde  je 

možné  nastavit  zobrazovaný  obsah  podle  nastavení  požadovaných  vlastností  nebezpečí 

reprezentovaný štítky. Pro nastavení  filtru  je třeba provést výběr v příslušném  formuláři. 

V každém výběrovém poli  je možné vybrat více možností  (toto  je možné provést pomocí 

myši při stlačení klávesy ctrl nebo pouhým stlačením a držením pravého tlačítka myši).  

Formulář umožňuje zobrazit a skrýt sloupce tabulky s vlastnostmi (štítky) nebezpečí s cílem 

lepší  vizuální  přehlednosti.  Aktivaci  filtru  je  třeba  provést  stlačením  políčka  filtrovat. 

Zobrazení nebo  skrytí  sloupců pomocí  filtru nemá vliv na exportovanou  tabulku při užití 

funkce export. V té se exportují vždy všechny vlastnosti nebezpečí. Filtr je při první návštěvě 

stránky nastaven na zobrazení celé databáze a skrytí všech sloupců s vlastnostmi. Filtrační 

formulář je v náhledu na obrázku 5. 

 
 

Obr. 4‐5 Filtrační formulář (zdroj: vlastní) 
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 Export 

Uživatelské  rozhraní  umožňuje  exportovat  zobrazená  data  do  formátu  CSV  [30].  S  daty 

v tomto formátu je možné dále pracovat, například v aplikaci Excel ve formě tabulky. Soubor 

je  generován na  serveru při  každé  aplikaci  filtru  a  je možné ho  stáhnout při  kliknutí na 

příslušný odkaz (existuje zde nebezpečí kolize generování souboru mezi více uživateli v jeden 

čas, více v kapitole 4.4 ‐ Technické provedení).  

 

 
Obr. 4‐6 Formulář pro vložení nových nebezpečí (zdroj: vlastní). 

 Vkládání	nových	rizik	

V případě že uživatel zjistí, že v databázi nějaké riziko zcela chybí, je zde připravena možnost 

ho přidat do databáze pomocí uživatelského formuláře zobrazeného ve spodní části úvodní 

stránky,  viz.  Obr.  4‐6.  Uživatel  musí  vyplnit  název  nebezpečí,  zařadit  nebezpečí  do 

připravených  kategorií,  opatřit  nebezpečí  jeho  vlastnostmi  (štítky)  a  reference,  ve  které 

bude uvedený zdroj informace o riziku.  

Takto  vyplněné  nebezpečí  se  po  odeslání  uloží  jako  neschválené  riziko  v  tabulce  pod 

formulářem. Riziko bude přidáno do hlavní databáze až po schválení oprávněnými uživateli 

(administrátory databáze). 

 

 
Obr. 4‐7 Schvalovací formulář nových nebezpečí (součást administrace) (zdroj: vlastní) 
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 Technické	provedení	

Databázi  rizik  je  možné  rozdělit  na  dvě  prostředí:  uživatelské  rozhraní  a  databáze. 

Uživatelské rozhraní, které může uživatel vidět na stránkách projektu, umožňuje zobrazovat 

požadované  informace,  tedy  jednotlivá  rizika  uspořádaná  do  přehledné  tabulky. Ukázky 

uživatelského  prostředí  jsou  prezentovány  výše.  Pro  prohlídku  celého  uživatelského 

rozhraní je doporučeno navštívit samotnou databázi na jejím současném umístění118.  

Informace o druhé složce projektu databázi jsou předmětem následující kapitoly. 

 Struktura	databáze 

Databáze je souhrn všech rizik uložených do systému na vzdáleném serveru a tato část je 

běžnému uživateli nepřístupná. Databáze je zpravována na platformě MySQL. Tato kapitola 

je věnována uživatelům administračnímu rozhraní a správcům systému. Databáze je tvořena 

jednou tabulkou o deseti sloupcích.  Jednotlivé  řádky reprezentují  jednotlivá rizika. Každé 

riziko reprezentované jedním řádkem v databázi obsahuje následující informace: 

 Level I 

Textový popis úrovně kategorie, 

 Level II 

Textový popis úrovně podkategorie, 

 Level III 

Textový název (popis) nebezpečí, 

 ID rizika 

Automaticky generované pořadí rizika v databázi. Číslo je unikátní pro každý řádek a 

nelze je ručně editovat skrz uživatelské rozhraní ani administrátorské prostředí. Číslo 

je možné upravit pouze přímým zásahem do databáze na serveru.  

 Fáze 

Sloupec  obsahuje  identifikátory  k  jednotlivým  štítkům,  které  může  kategorie 

obsahovat, viz kapitola Štítky ‐ Kategorie. Identifikátory jsou dány číslem jednotlivé 

fáze. 

příprava – 1, realizace – 2, užívání – 3 

 Vlastník 

Sloupec obsahuje identifikátory možností, které může vlastnost nabývat (obdobné 

viz výše). Identifikátory jsou první písmena daných vlastností. 

investor – i, dodavatel – d, architekt – a, státní správa – s, veřejnost – v, uživatel – u, 

příroda – p 

                                                         
118 Pro informaci o umístění databáze kontaktujte jednoho z autorů publikace.  
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 Nositel 

Sloupec obsahuje identifikátory možností, které může vlastnost nabývat (obdobné 

viz výše). Identifikátory jsou první písmena daných vlastností. 

investor – i, dodavatel – d, architekt – a, státní správa – s, veřejnost – v, uživatel – u, 

příroda – p 

 Pravděpodobnost 

Sloupec obsahuje identifikátor možnosti, které může vlastnost nabývat (obdobné viz 

výše). Pravděpodobnost může nabývat pouze jedné hodnoty. 

téměř jisté – 1, možné – 2, téměř vyloučené – 3 

 Čas vložení rizika 

Databáze  automaticky  zaznamenává  čas  a  datum  vložení  nového  rizika  skrz 

uživatelské rozhraní. V případě hromadného importu dat mimo schvalovací proces 

tato možnost není funkční. 

 Reference 

Popis zdroje informací o riziku.  

Data obsažená v databázi  jsou kódovaná ve znakové  sadě UTF‐8. Při práci  s daty  je  tato 

skutečnost důležitá z důvodu čitelnosti zobrazovaného textu v internetovém prohlížeči.  

 Filtrace 

Funkce filtrace vychází z nastavení filtračního formuláře (viz.  

Obr.  4‐5)  a  je  aktivována  použitím  tlačítka  filtrovat. Následně  je  vygenerován  dotaz  na 

databázi MySQL, která vrací výsledek dle nastavení uživatele. Dojde k zobrazení výsledků v 

prohlížeči a uložení CSV souboru výsledků uloženého na serveru k případnému exportu.  

 Export 

Po kliknutí na tlačítko Export je aktivované stahování souboru CSV, který je po aplikaci filtru 

připravený na serveru. Aktuální plánované použití nepředpokládá využití filtru a exportu více 

uživateli  ve  stejném  čase.  V  případě  souběžného  používání  by mohlo  dojít  k  přepsání 

souboru  určeného  na  export  daty  jiného  uživatele.  Tuto  část  zdrojového  kódu  je  třeba 

upravit v případě nasazení pro hromadné užití, ale při použití pro vědecké účely je současná 

funkčnost dostačující.  

Formát  CSV119  je  univerzální  textový  formát  pro  univerzální  práci  s  tabulkovými  daty. V 

tomto formátu je možné s exportovanou tabulkou pracovat například v aplikaci MS Office 

(MS  Excel)  nebo  Libre  Office  (Calc)120.  Jednotlivé  buňky  jsou  v  souboru  CSV  oddělené 

                                                         
119 „Comma‐separated value“ ‐ překlad: „hodnoty oddělené čárkami“. 
120 Funkčnost byla otestována  
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středníky a řádky tabulky jsou odděleny symbolem pro konec řádku (dle ASCII „\n“). Náhled 

surových dat je na obrázku 8. 

Prezentovaný  CSV  soubor  je  pouze  textového  formátu,  a  proto  nepodporuje  grafické 

znázornění  štítků  jako  uživatelské  rozhraní webové  aplikace.  V  souboru  jsou  vlastnosti 

(štítky) nebezpečí označeny písemným nebo  číselným  kódem,  tak  jak  je prezentováno  v 

kapitole 4.4.1 ‐ Struktura databáze.  

Exportovaná  data  jsou  uložená  ve  znakové  sadě windows‐1250.  Při  práci  s  daty  je  tato 

skutečnost  důležitá  z  důvodu  čitelnosti  (hlavně  českých  znaků)  zobrazovaného  textu  v 

programu MS Excel, Libre Office Calc nebo v textových editorech.  

 

 
Obr. 4‐8 Ukázka surového souboru .CSV určeného pro export (zdroj: vlastní) 

 Prvky,	které	databáze	neobsahuje 

Databáze  neobsahuje  určité  prvky,  které možná  čtenáře  napadají,  že  by měly  být  její 

součástí. Tato kapitola bude  sloužit  jako vysvětlení, proč některé parametry a vlastnosti 

databáze skutečně byly vynechány, anebo se neberou v úvahu.  

 Vlastnost významnost vlivu / velikost dopadu na projekt  jako vlastnost nebezpečí. 

Tato vlastnost nebyla u jednotlivých nebezpečí vytvořena z důvodu, že jí není možné 

dostatečně obecně aplikovat. Dopad jednotlivých nebezpečí je jedinečný pro každý 

projekt a příjemce rizika.  

Příklad: 

Tak  jako může být na  jedné stavbě nebezpečí Chybný plán nákladů stavby 

pouhým drobným problémem, na jiné stavbě může mít tato událost zásadní 

následky pro celý stavební projekt.  

Určení velikosti dopadu na projekt by dále vedlo k potřebě zpřesnění jednotlivých 

nebezpečí a tím pádem k znepřehlednění celé databáze.  

Příklad: 

Nebezpečí Povodně by bylo třeba rozdělit podle velikosti, protože např. malá 

povodeň  bude  mít  na  stavbu  pouze  malý  dopad,  katastrofická  stoletá 

povodeň  bude  pro  stavební  projekt  fatální.    Toto  rozdělení  by  bylo  třeba 

provést pro aplikaci vlastnosti velikost dopadu na projekt a zatím se s tímto 

rozšířením nepočítá. 
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 Možnost Exportu přímo do MS Excel. Tato možnost zatím není dostupná z důvodu 

větší univerzálnosti formátu CSV. Tento formát umožňuje zpracování dat ve velkém 

množství  aplikací,  umožňuje  import  zpět  do  databáze  a  je  velmi  způsobilý  ke 

strojovému  zpracování.  Možnost  exportu  přímo  do  formátů  jednotlivých 

kancelářských programů může být v budoucnu dopracována. MS Excel navíc nativně 

umožňuje databázi ve formátu CSV načítat a kompatibilita obsahové stránky je tedy 

zajištěna. 

Databáze je zpracována tak, aby byla otevřena změnám. Může být v budoucnosti na 

náměty nebo připomínky upravena a předpokládá se její další vývoj. 

 Závěr 

Databáze je tvořena jako dílčí část grantu Systémy řízení rizik při aplikaci systému řízení BIM, 

ale zároveň si dává za cíl být výchozím bodem pro další práci s řízením rizik ve stavebních 

projektech.  Databáze  by měla  být  dále  rozšiřován  tvůrci  a  jejími  uživateli.  Parametry, 

nastavení a technické provedení samotné databáze by mělo být předmětem další diskuze. 

Cíle dílčí části projektu byly splněny: 

 došlo k vytvoření databáze s uživatelským a administrátorským prostředím, 

 databáze byla naplněna vstupními daty (viz. literatura [27, 28, 29, 32, 33, 34]), 

 byla vytvořena možnost pro další rozšiřování databáze všemi uživateli. 
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 Rizika	BIM	v	kalkulacích	a	rozpočtování	

 Rizika	v	kalkulacích	a	rozpočtování	

Stavební činnost patří k finančně náročným a stále se měnícím procesům realizace staveb. 

Základní  myšlenkou  rozpočtu  je  sestavení  všech  možných  nákladů,  které  vzniknou  při 

stavební  činnosti.  Rozpočet  musí  tvořit  transparentní  a  efektivní  způsob  komunikace 

v souvislosti dodavatelsko‐odběratelských vztahů. Z tohoto důvodu je podstatné, aby byla 

dána  struktura,  která  je dnes  reprezentována  cenovou  soustavou. Rizika  v  kalkulacích  a 

rozpočtování vznikají při nedodržování principů rozpočtování a podkladů k tvorbě rozpočtů 

jako  je  zpracování  projektové  dokumentace,  dodržování  technických  norem,  ustanovení 

smlouvy o dílo a mnohé další. Stavební sortiment je však jeden z nejrozsáhlejších, při kterém 

se může skupina produktů v rámci investiční fáze několikrát změnit nejen materiálně, ale též 

cenově, neboť stavebnictví disponuje nejdelším výrobním cyklem. 

 BIM	v	kalkulacích	a	rozpočtování	

BIM vedle digitálního modelu projektu vytváří i velké množství parametrů.  Mezi parametry 

se  řadí například  čas, cena, prostor a další  informace.  Jedná se o  takzvané vícerozměrné 

modelování.  Jedním z hlavních přínosů vícerozměrného modelování je kategorie 5D (práce 

s prvky a jejich cenami). Tato kategorie má patřičný význam v celém životním cyklu stavby. 

V předinvestiční a  investiční fázi se musí klást velký důraz na tvorbu kvalitních stavebních 

rozpočtů a kalkulací, které ovlivňují realizaci projektu. Na straně druhé je nutné se ohlížet 

na náklady v provozní fázi. Snížení provozních nákladů lze docílit kvalitou stavebních prací a 

dodržením technologických postupů při výstavbě, ale hlavně zavedením systému BIM, který 

přináší vyšší nároky na zpracování projektu. 

K docílení efektivních investičních nákladů a optimálních (nejnižších) nákladů v provozní fázi 

je nezbytná návaznost softwaru pro oceňování BIM, při čemž důležitým aspektem pro co 

nejreálnější rozpočet jsou vstupní data (výkaz výměr a jednotkové ceny). Na této bázi bude 

možné dobře reagovat na vývoj cen, úspor a prodražení zakázky. 

Na vstupní data lze nahlížet jako rizika ovlivňující náklady v investiční a provozní fázi. Rizika 

lze  pomyslně  rozčlenit  na  rizika  způsobená  lidským,  technickým  případně  politickým 

faktorem.  

Ve  skutečnosti  samozřejmě  existuje množství  dílčích  přínosů  ve  využití modelu  BIM  od 

pokročilých metod vizualizace přes zjednodušení řízení výstavby až po snížení nákladů na 

provoz budovy. Pro výstavbové projekty je typická úroveň rizika zvláště v prvních etapách 

projektu, především z hlediska postupně vynakládaných finančních prostředků, která může 

způsobit  selhání v  řízení projektu výstavby. Vliv  rizik na  jednotlivé  činnosti v  investiční a 

předinvestiční fázi a na náklady v investiční fázi optimálně vystihuje Tab. 5‐1. 
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Tab. 5‐1: Schéma vlivu rizik na jednotlivé činnosti ve fázích projektu (zdroj: vlastní) 
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 Výpis	rizik	bez	uvažování	BIM	v	kalkulacích	a	rozpočtování	

Rizika  způsobená  lidským,  technickým  případně  politickým  faktorem  procházejí  celým 

životním cyklem výstavbového projektu. Schematicky jsou znázorněna na Obr. 5‐1. 

 
Obr. 5‐1: Schéma působení jednotlivých faktorů na životní cyklus stavby (zdroj: vlastní) 

Pro celistvost budou vyjmenována a popsána  již  zmíněná  rizika  z předcházejících kapitol 

podle jednotlivých faktorů. 

 Rizika	způsobená	lidským	faktorem	

8) Projektová dokumentace 

 Kvalita materiálů s návazností na nižší provozní náklady (opravy, výměna apod.) 

V realizační přípravě se rozhoduje o vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, 

odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Je‐li stavba v souladu 

s  normovými  parametry,  projektová  dokumentace  upřesňuje  požadavky  na 

materiály, technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací. 

Normové parametry jsou klíčové z hlediska návrhu a realizace stavby, ale bohužel se 

investor (developer) neohlíží na další aspekty jako je výše provozních nákladů, která 

je úzce spjatá se životností a kvalitou navržených materiálů.  

   

Životní 
cyklus 
projektu

Lidský 
faktor

Politický 
faktor

Technický 
faktor
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9) Propočet nákladů investora 

 Začlenění do Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO121). 

V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování 

záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele 

nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty 

cen  staveb  a  stavebních  objektů.  Základní  třídění  vychází  z  Jednotné  klasifikace 

stavebních  objektů  (JKSO)  a  je  stanoveno  pro  jednotlivé  stavební  obory  jako 

reprezentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny, tvořící základní 

rámec účelového  třídění  jednotlivých oborů  staveb. Pro  co nepřesnější propočet 

nákladů  je velice důležité  začlenění  stavby podle převažujícího druhu  rozhodující 

konstrukce stavby nebo stavebního objektu. 

10) Výkaz výměr 

 Nepřesný součet výměr. 

Nepřesný  součet  výměr  je  ovlivněn  zveličeným  výpočtem,  způsobený  souběhem 

konstrukcí či prvků v jednom úseku, který by se projevil v rozpočtu stavby a následné 

výši investičních výdajů.  

11) Stavební rozpočet  

 Uvedení položek (materiál, práce) dle projektové dokumentace. 

Rozpočtáři musí vkládat položky podle specifikace, která byla určena v projektové 

dokumentaci, neboť by nesprávným uvedením podhodnotili či nadhodnotili stavební 

zakázku, a zároveň by mohlo dojít k ovlivnění harmonogramu projektu. Ovlivnění 

harmonogramu  projektu  by  bylo  převážně  zapříčiněno  individuální  pracností 

činností. 

 specifikace položek neobsažených v rozpočtářských softwarech a jejich ocenění 

Položky  neobsažené  v  rozpočtářských  softwarech  se  doplňují  do  rozpočtu  jako 

X položky, zde je nepostradatelnost znalostí a zkušeností lidského faktoru. 

  	

                                                         
121 Třídník JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů) „byl již pro potřeby statistiky ve 
stavebnictví nahrazen (SKP, CZ-CC) a oficiálně již pozbyl platnosti. V oblasti oceňování je 
ale do určité míry stále využíván. Přestože by se v systému třídění a nomenklatury 
stavebních objektů daly najít určité nedostatky, oproti "novějším" číselníkům, je v oblasti 
zatřídění stavebních objektů stále nejpodrobnější.“ [38] 
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 Rizika	způsobená	technických	faktorem	

1) Výkaz výměr. 

Pro  správný  výkaz  výměr  není  rozhodující  pouze  výkresová  část  projektové 

dokumentace, ale též jsou nesmírně důležité ostatní části projektové dokumentace 

jako  technické zprávy, výpisy prvků, atd. Při sestavování výkazů výměr  je vhodné 

dodržovat nepsaná pravidla kalkulantů, jejichž dodržování umožní bezproblémovou 

kontrolu a změny ve výkazu výměr. 

2) Stavební rozpočet  

 Aktualizace cen v softwaru pro rozpočtování. 

Tak  jako  nejsou  dokonalé  lidské  zdroje,  tak  nejsou  dokonalé  zdroje  technické 

respektive data. Množství stavebních prvků a materiálů je značně rozsáhlé, proto je 

velice důležité aktualizace a doplnění položek v co nejkratším časovém intervalu a 

s tím souvisejících cen, které se dále odrážejí při celkové ceně projektu. 

 Rizika	způsobená	politickým	faktorem	

1) Změna sazby DPH 

2) Míra inflace 

3) Stavební zákon 

4) Zákon o veřejných zakázkách 

5) Zákon o cenách 

6) Lhůta výstavby 

 Aktualizace cen v investiční fázi vztažená k cenám stavebnímu rozpočtu. 

Rizika uvedená výše  jsou následně v Tab. 5‐2 roztříděna dle vlivu na  jednotlivé účastníky 

projektu. Za připomenutí  stojí,  že kapitola 0 nepracuje  s vyčerpávajícím  seznamem  rizik. 

Jedná se spíše o ukázku rizik, která mohou ovlivňovat životní cyklus projektu. 
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Tab. 5‐2: Působení rizik na účastníky projektu v jednotlivých fázích (zdroj: vlastní) 
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 Výpis	s	BIM	spojených	rizik	v	kalkulacích	a	rozpočtování	

 Rizika	způsobená	lidským	faktorem	

1) Projektová dokumentace 

 Kvalita materiálů s návazností na nižší provozní náklady (opravy, výměna apod.) 

V realizační přípravě se rozhoduje o vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, 

odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Je‐li stavba v souladu 

s  normovými  parametry,  projektová  dokumentace  upřesňuje  požadavky  na 

materiály, technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací. 

Normové parametry jsou klíčové z hlediska návrhu a realizace stavby, ale bohužel se 

investor (developer) neohlíží na další aspekty jako je výše provozních nákladů, která 

je  úzce  spjatá  se  životností  a  kvalitou  navržených  materiálů.  Přínosem  BIM  je 

propojení  projektové  dokumentace  až  po  facility  management,  což  má 

nepostradatelný  význam  jak  pro  budoucí  vlastníky  nemovitosti,  tak  nájemníky, 

kterým se projeví kvalitativní zpracování projektu v provozních nákladech (měsíční 

zálohy apod.) 

2) Výkaz výměr 

 Souběh  stavebních  konstrukcí  v  jednom  úseku  (při  projektování  byla  jedna 

konstrukce překryta druhou). 

Pro  stanovení  výkazu  výměr  je  nesmírně  důležité,  aby  nebyla  překryta  jedna 

konstrukce druhou. To znamená, aby nedošlo k vložení dvou stropních desek v jedné 

výškové úrovni případně vložení více stěn v témže místě.  

 Nepřesný součet výměr. 

Při  samotném  sčítání  jednotlivých  položek musí  být  zajištěna  přesnost  výpočtu, 

kterou bude BIM ve spojitosti lidského faktoru rozhodně docílena. 

 Rizika	způsobená	technických	faktorem	

1) Projektová dokumentace 

BIM  ve  fázi  projektování  umožní  analýzu  slunečních  a  světelných modelů,  která 

simuluje například dopad slunečního světla na budovu a umožní analyzovat s  tím 

související stíny okolních konstrukcí nebo pomůže nalézt optimální architektonické 

uspořádání.  S  tím  souvisí  i  možnost  vytvoření  modelu  denního  cyklu  a  s  tím 

souvisejícího osvícení v závislosti na lokalitě projektu. Takovéto analýzy můžou vést 

nejen k lepšímu technickému a technologickému řešení projektu, ale také například 

k  následným  analýzám  v  průběhu  provozní  fáze  projektu  a  s  tím  souvisejícím 

úsporám v energiích.  

Podstatným tématem udržitelnosti je i problematika údržby a rekonstrukcí. V tomto 

ohledu  lze použít nástroje k podrobnější analýze konkrétních detailů projektu tak, 

aby  došlo  k  optimálnímu  využití  prostoru,  nedocházelo  ke  zbytečnému  plýtvání 
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například vodními  i  jinými zdroji a hlavně aby případné rekonstrukce a dodatečná 

údržba  byly  co  nejméně  problémové.  Jedná  se  tak  zejména  o  využívání  snadno 

opravitelných  a  udržovatelných  prvků  a  o  takový  návrh  budovy,  jaký  bude  brát 

v úvahu udržitelnost projektu v jeho provozní fázi. [6] 

2) Výkaz výměr 

 Kalkulace neidentifikovatelných položek (vzduch apod.) 

BIM umožňuje pracovat chytřejším způsobem a tím i zefektivnit produkci a vylepšit 

výstupy. BIM je nástroj, který je třeba kontrolovat ladit, ale je však třeba řešit velké 

množství individuálních problémů. Příkladem může být automatizace tvorby výkazu 

výměr. Vytvoření seznamu prvků modelu je otázkou malé chvilky. Seznam je pak ale 

stejně  třeba  doplnit  o  v  modelu  chybějící  části  konstrukcí,  zkontrolovat,  nebo 

odstranit  vzniklé  chyby.  Jednou  z  chyb,  která  aktuálně  vzniká  při  tvorbě  výkazu 

výměr, je započítávání ploch a objemů vzduchu. 

3) Stavební rozpočet  

 Aktualizace cen v softwaru pro rozpočtování. 

Tak  jako  nejsou  dokonalé  lidské  zdroje,  tak  nejsou  dokonalé  zdroje  technické 

respektive data. Množství stavebních prvků a materiálů  je značně rozsáhlé, proto 

jsou velice důležité aktualizace a doplnění položek do BIM v co nejkratším časovém 

intervalu a s tím souvisejících cen, které se dále odrážejí při celkové ceně projektu. 

Z  výše  uvedených  rizik  (vstupních  dat)  vyplývá,  že  BIM  není  náhražkou  lidských  zdrojů, 

naopak k dosažení optimální fáze plánování, projektování, realizace a provozu je spojitost 

lidského a technického faktoru velmi důležitá. 

Porovnáním působení rizik bez implementace BIM na účastníky projektu a působením rizik 

ve spojitosti s BIM na účastníky projektu v jednotlivých fázích je patrné, že implementace 

BIM  má  opodstatněný  důvod  a  nepostradatelný  přínos.  V  Tab.  5‐3  si  lze  povšimnout 

odstranění rizik realizací provázanosti BIM a rozpočtářského softwaru. 
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Tab. 5‐3: Působení rizik ve spojitosti s BIM na účastníky projektu v jednotlivých fázích 

(zdroj: vlastní) 
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 Použití	BIM	v	rozpočtování	

Mluví‐li se o rozpočtování a rozpočtech staveb, v zásadě se vždy jedná o strukturovaný výčet 

nákladů, které vznikají z určité konkrétní lidské činnosti. Se stavebními rozpočty tak dříve či 

později přijde do kontaktu každý, kdo se účastní stavebního řízení. Přestože každý účastník 

hledí na rozpočet a rozpočtování ze svého úhlu pohledu, všichni mají stejný cíl – zjistit, kolik 

daná  stavba  nebo  stavební  činnost  bude  stát  peněz.  Proto  je  pro  rozpočtování  stěžejní 

výstup z BIM softwarových aplikací pro navrhování122, mezi které se například řadí 

 Bentley Architecture 

 Nemetschek Allplan Architecture 

 Graphisoft ArchiCAD 

 Autodesk Revit Architecture 

Při navrhování se musí dbát na kolize stavebních konstrukcí, které by zapříčinily neadekvátní 

rozpočet, neboť by se z důvodu daných kolizí rozpočtovaly práce opakovaně. Blíže se této 

problematice věnuje podkapitola Rizika způsobená lidským faktorem. 

Příklad: 

V projektu rodinného domu byla nosná konstrukce při křížení započtena ve 

výkazu výměr dvakrát. Což při  finančním vyčíslení znamenalo u  rodinného 

domu zvýšení rozpočtu. Kvůli této kolizi byla zakázka prodražena, a tak daný 

zájemce zakázku nezískal. 

Položky  výkazu  výměr  ze  softwarových  aplikací  pro  navrhování  musí  být  pro  korektní 

zpracování  shodné  s  položkami  případně  agregovanými  položkami  z  rozpočtářských 

programů. Dále je nezbytné, aby v programech pro rozpočtování byly obvyklé ceny, a nikoliv 

pouze ceny vznikající průběžnou indexací. Struktura jednotkových (resp. agregovaných) cen 

musí  umožňovat  jejich  aktualizaci  v  co  nejkratším  časovém  intervalu.  Tím  se  dosáhne 

provázání  cen  v  softwaru  a  reálných  tržních  cen. Na  tomto  základě  bude možné  dobře 

reagovat na vývoj cen, úspor a prodražení zakázky. Aktualizací cen softwaru pro oceňování 

v návaznosti na BIM dojde ke značným finančním a časovým úsporám při přípravě a realizaci 

stavby, ale též ve fázi provozní. 

   

                                                         
122 Podrobný seznam softwarových aplikací je dostupný například na odkazu 
http://www.buildingsmart‐tech.org/implementation/implementations, dostupné k 19. 11. 
2013. 
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V České republice se pro tvorbu rozpočtů používají zejména níže uvedené softwary: 

 BUILDpower 

 KROS plus 

 euroCALC 

Propojením  rozpočtářských  programů  a  BIM  se  zefektivní  tvorba  stavebních  rozpočtů, 

kalkulací, stanovení lhůty výstavby, dojde k provázání informací o dodavatelích jednotlivých 

částí a způsob jejich kontroly. Aktuálnost informací a zpětná vazba programů docílí zájmu v 

soukromé, ale i ve veřejné sféře. Dnes také není možné určit ekonomický přínos zavedení 

systému BIM, který přináší vyšší nároky na zpracování projektu, ale zároveň snižuje finanční 

nároky na  vícepráce,  které  stavbu  značně prodražují. Uplatnění procesu BIM  je  v  celém 

životním  cyklu  stavby.  V  provozní  fázi  je  neocenitelný  význam  pro  budoucí  uživatele  a 

správce objektu. 

 Rizika	vyplívající	z	implementace	BIM	

Implementace BIM má ekonomický a i personální vliv. V prvé řadě se jedná o nákup softwaru 

společnostmi, které zajišťují činnosti související s výstavbou, ale i se samotným provozem. 

Je možné,  že některé  společnosti budou muset  zakoupit  i nové počítače,  které dokážou 

pracovat  s  náročnými  softwary,  což  se  promítne  do  zvýšení  pořizovacích  nákladů 

společnosti. Zvýšení nákladů a snížení produktivity práce bude ve fázi implementace závislé 

na schopnosti, kvalitě, pochopení a znalosti zaměstnanců, kteří se budou se softwary učit a 

v  budoucnu  jej  používat.      Pro  úspěšné  používání  BIM  je  nutné,  aby  přistupovali 

k  implementaci  BIM  optimisticky  i  subdodavatelé,  kteří  tvoří  značný  podíl  činností 

v investiční fázi.  

Přínosem pro společnost může být fakt, že se díky zavedení BIM, spolupráci s akademickým 

prostředím a zpětnou vazbou stanou vedoucí  firmou na  trhu123 nebo získají konkurenční 

výhodu. Zpětná vazba neboli shromažďování  informací a jejich vyhodnocení posílí činnost 

společnosti a tím se zvýší i produktivita zaměstnanců. 

   

                                                         
123 „Vedoucí firma na trhu (lídr) je dodavatel s dominantním a velkým podílem na trhu, který 
obvykle předbíhá ostatní v zavádění nových produktů, cenovým, distribučních i propagačních 
strategií. Vedoucí firma na trhu profituje nejvíce buď v období růstu trhu, kdy růst počtu 
uživatelů produktu vyžaduje vyšší objemy prodeje, nebo z expanze v tržním segmentu 
(zvyšováním tržního podílu) a udělá pro to vše. Její strategií je budovat a posilovat konkurenční 
pozici. Vůdcové trhu mohou volit i strategii defenzivní, tzn. udržovat svoji konkurenční pozici 
např. formou posilování věrnosti zákazníků.“ [39] 
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Příklad: 

Stavební  firma  realizovala  bytový  dům  dle  metodiky  BIM.  Po  úspěšné 

realizaci vyhodnotila zakázku a provedla kontrolu rozpočtu stavby s cenami, 

za které opravdu dlouhodobě nakupovala. Zpětnou vazbou zjistila úsporu. Je 

samozřejmé,  že  si  společnost  vždy  provádí  vyhodnocení  zakázky.  Bohužel 

nedošlo opětovně ke zpětné vazbě až do akademického prostředí, což má 

neblahý vliv na ostatní zakázky v souladu s reálnými daty. 

Zvýšení nákladů  a  snížení produktivity práce při  zavádění BIM  se  vedoucí  firmě na  trhu 

případně tržnímu vyzyvateli může vrátit zavedením vzdělávacích kurzů zaměstnanci nejen 

pro svou společnost, ale též pro ostatní společnosti nejen na národní působnosti. Lídr trhu 

nesmí však opomenout, že konkurence ve stavebnictví a  inovacích  je vysoká, proto musí 

vedle posilování věrnosti zákazníků zajišťovat stále přidanou hodnotu, aby se nepropadl na 

druhou pozici na trhu a nestal se pouze tržním vyzyvatelem124. 

V  druhé  řadě  ovlivní  implementace  BIM  investory,  a  to  promítnutím  úměrné  části 

pořizovacích  nákladů  implementace  BIM  vzhledem  k  rozsahu  projektu  do  investičních 

nákladů  projektu/stavby.  Investor  si  však musí  uvědomit  navýšení  investičních  nákladů, 

které ocení v dlouhodobějším časovém horizontu snížením provozních nákladů.  

Příklad:  

Zhotovitel  postaví  stavbu  dle  stavebních  standardů  a  limitů  české  státní 

normy (ČSN), ale nezajímá se o provozní fázi a případné úpravy projektu tak, 

aby byly sníženy provozní náklady, neboť mu jde především o výši zisku. 

Typickým  příkladem  jsou  developerské  projekty,  kde  materiály 

vzduchotechnických  zařízení,  sanitární  techniky  a  zařízení  vytápění  vydrží 

záruční dobu a poté si veškeré opravy hradí majitel bytu či objektu. 

V  neposlední  řadě má  vliv  implementace  BIM  na  uživatele  objektu,  kterým  se  snížení 

provozních nákladů objektu promítne do výše fakultativních poplatků. 

   

                                                         
124 „Tržní vyzyvatel je dodavatel na druhé, třetí nebo čtvrté pozici, který má také velký podíl na 
trhu. Tento vyzyvatel užívá obvykle ofenzivní strategii. Hledá slabá místa ve službách nebo 
cenách ostatních dodavatelů na trhu s cílem zaútočit na konkurenta a získat část jeho tržního 
podílu. Volí strategii posilování své tržní pozice. Někdy je tato strategie zaměřena na vedoucí 
firmu, ale obvykle spíše na malé a střední dodavatele. Volbou pro vyzývatele je i strategie 
udržování své konkurenční pozice. Pokud je trh dostatečně atraktivní, spíše se zaměřuje na 
imitaci marketingových snah vůdce trhu.“ [39] 
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Výčet rizik je pro lepší přehlednost uveden v Tab. 5‐4. 

Tab. 5‐4: Přehled rizik jednotlivých účastníků projektu ve fázi implementace BIM (zdroj: vlastní) 

Účastník projektu  Riziko 

Dodavatel 

Neochota komunikace s ostatními 

účastníky 

Návratnost investičních finančních 

prostředků do implementace BIM 

Vzdělávání vlastních zaměstnanců 

Technická znalost problematiky 

Laxní přístup subdodavatelů k BIM 

Investor 

Neocenění přínosu využití BIM (investor se 

neohlíží na porovnání růstu investice a 

snížení nákladů ostatních etap) 

Uživatel 

Facility manažer 

Technická znalost problematiky 

Znalost softwaru pracujícího s modelem 

BIM 

 Handicap	vyplívající	z	nepoužívání	BIM	

V dnešní době již téměř všichni architekti do jisté míry BIM používají, a mnozí o tom ani neví. 

Základem BIM je totiž 3D geometrický model, který vzniká snad při každém návrhu stavby. 

Používáním BIM  by mohli  projektanti  vyřešit  kolize,  které  zpravidla  vznikají  při  realizaci 

výstavby. Nepoužíváním nemohou definovat  vlastnosti materiálu, popis  výrobce,  cenu a 

mnohé další, které by usnadnilo navazující zpracování  jednotlivých stupňů dokumentace. 

Rozpočtář  by  nemusel  vypracovávat  výkaz  výměr,  pouze  by  zkontroloval  a  odstranil  či 

doplnil nedostatky, které dnes při výkazu výměr v BIM softwaru vznikají. 

Příklad: 

Projektant stavební části rozešle projekt  jednotlivým profesím. Pro některé 

profese  je  nutné  udělat  v  projektu  změny  (například  tloušťka  stěny 

navrženého ocelového sloupu neodpovídá z požárně bezpečnostního řešení). 

V případě využití BIM by navržený ocelový sloup se změnil v průběhu PBS a 

tím by dokumentace byla stále aktuální. Na což by došlo k automatickému 

přepočtu výkazu výměr. 

Z hlediska investora patří mezi hlavní handicap nepoužívání BIM možnost průběžné kontroly 

stavu návrhu projektu. Protože nemohou být data o stavbě v předem definovaném formátu 

a  struktuře,  není možné  nechat  postupně  vypracovávat  například  posudky  a  kontrolní 
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analýzy,  protože  vstupní  data  nejsou  zpřesňována,  ale  je  nutné  vždy  znovu  vytvářet 

analytický model. [9] 

Investor v podobě státní správy nakládá s  rozsáhlým  inventářem budov. Mezi budovy se 

většinou zařazuje městský úřad, úřady jednotlivých odborů, domy s pečovatelskou službou, 

ústavy pro  zdravotně postižené, domovy pro  seniory, mateřské  školy,  základní a  střední 

školy.  V  tomto  rozsáhlém  inventáři  je  klíčové  mít  informace  o  jednotlivých  objektech 

centralizované.  

Používáním BIM ve  státní  správě, by  si mohl kdokoliv vyžádat  informace o dané budově 

v  inventáři  státní  správy,  a  zároveň  nahlédnout,  zda  už  podobná  informace  nebyla 

zpracována. Tím by nedocházelo ke zpracování dost podobných činností (např. energetický 

audit, PENB, ekologický audit,  interní audit apod.)  jednotlivými odbory úřadů, což má za 

důsledek nesprávné hospodaření s finančními prostředky. 

Příklad: 

Město  nad  100  000  obyvatel nemá  centralizované  informace  zadaných a 

následně  zpracovaných  dokumentů  o  majetku  ve  svém  vlastnictví.  Pro 

zpracování  veřejné  zakázky  byla  použita  dokumentace,  která  byla 

archivována  na  odboru  školství  z  roku  XY.  Bohužel  na  odboru  místního 

rozvoje byla uložena dokumentace o 5 let mladší. Jelikož zadavatel/ investor 

poskytl  zpracovateli  dokumentaci  z  odboru  školství,  došlo  při  fyzické 

prohlídce  objektu  k  zjištění,  že  v  uvedeném  objektu  je  již  nová 

vzduchotechnika, zateplení obvodového pláště a výměna oken. Z toho plyne, 

že decentralizované informace nejsou transparentní a relevantní. 

Z  uvedeného  příkladu  vyplývá,  že  BIM  s  návazností  na  rozpočtářské  programy má  své 

významné opodstatnění i ve státní správě. A jelikož má státní zadavatel největší postavení 

na trhu, tak stojí za uvážení, jestli by zrovna stát neměl být tím, kdo by měl vyžadovat v rámci 

zvyšujících se standardů projekty už jen v BIM.  

Činnosti  facility managementu  se vyznačují  správou budov, využitelností budov,  správou 

energií  úklidem,  údržbou  atd.  Pro  facility  management  je  důležité  mít  velmi  dobře 

zpracované strategické a taktické plány pro zajištění komplexnosti podpůrných činností FM. 

Používání BIM v provozní fázi by přinesl odstranění nedostatků, s kterými se setkávají facility 

manažeři, již v přípravné fázi při projektové dokumentaci. To by mělo za následek: 

 snížení spotřeby energií, 

 úspory ve správě majetku, 

 efektivnější využívání prostor, 

 plánování výměny nábytku a zařízení. 
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Handicapy při nepoužívání BIM jsou pro lepší přehlednost uvedeny v Tab. 5‐5. 

Tab. 5‐5: Přehled rizik jednotlivých účastníků projektu při nepoužívání BIM (zdroj: vlastní) 

Účastník projektu  Handicap 

Dodavatel 

Propojení profesí s architektonickým 

návrhem 

Propojení profesí s projekty stavební části 

Energetické simulace 

Investor 

Kontrola projektu ve všech jeho fázích 

Proces změn a požadavků na objekt 

(vícepráce apod.) 

Vysoké provozní náklady 

Opravy a údržba stavebních prvků 

v krátkém časovém horizontu 

Návaznost četnosti oprav a údržby na další 

investice 

Uživatel 

Facility manažer 

Vysoké provozní náklady 

Četnost oprav a údržby v důsledku 

investiční fáze 

Informace o údržbě stavebních částí 

Složité výkazy stavebních částí, ploch, 

objemů 

 Závěr	

Kapitola  nastínila  problematiku  rizik  ve  spojení  s  BIM  na  praktické  ukázce  zhodnocení 

situace. Byla  identifikována některá klíčová rizika a následně analyzována z hlediska BIM, 

z  hlediska  rozlišení  na  fázi  používání  a  implementace,  z  hlediska  účastníků  projektu  a 

z hlediska ušlých příležitostí. 
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Slovníček	pojmů	

Slovníček  pojmů  se  zabývá  výkladem  některých  v  publikaci  používaných  pojmů,  jejichž 

správné pochopení je důležité pro pochopení textu. V drtivé většině případů se publikace 

drží  zavedené  terminologie  a  definic,  používaných  ve  stavebnictví,  ekonomice  a  řízení. 

V ojedinělých případech  jsou však některé velmi obecné pojmy z důvodů zjednodušení a 

zajištění  srozumitelnosti  textu  používány  s  konkrétním  významem.  Zmíněné  pojmy  jsou 

abecedně seřazeny a vysvětleny v této kapitole. 

dopad 

Dopad je výraz pro následek (viz. heslo následek) v případě, že v nemluvíme o riziku (tj. o 

události s pravděpodobností výskytu), ale pouze o události a jejím dopadu. 

důsledek rizika 

Důsledek rizika  je událost, která přímo souvisí s realizací rizika. Důsledek rizika může, ale 

nemusí být událostí, která související riziko vymezuje. 

hrozba 

Hrozba  je nebezpečí s přiřazenou pravděpodobností svého výskytu.  Jedná se o negativní 

variantu  rizika. Hrozbu  lze  dále  ohodnotit  jejím  následkem  (závažností),  čímž  vzniká  její 

stupeň (úroveň). 

implementace BIM (ve stavebním podniku) 

Je fáze, kdy  je metodika BIM  implementována do stavebního podniku tak, aby mohla být 

používána. Dále viz. používání BIM. 

následek 

Následek je vyjádřením míry dopadu události (rizika). V případě, že následek způsobí užitek, 

jedná se o následek příležitosti. V případě, že následek způsobí újmu, jedná se o následek 

hrozby. V případě, že nemluvíme o riziku, ale o události, nejedná se o následek události, ale 

o dopad události (nebo jen dopad). Pokud by dopad události mohl způsobit užitek, jedná se 

o význam šance (nebo jen význam). V případě, že by naopak mohl dopad události způsobit 

újmu, jedná se o závažnost nebezpečí (nebo jen závažnost). 

nebezpečí 

Nebezpečí  je negativní  jev, který může potenciálně způsobit újmu člověku, majetku nebo 

svému  okolí.  Jedná  se  o  negativní  variantu  šance. Na  základě  nebezpečí  lze  přiřazením 

pravděpodobnosti výskytu stanovit negativní riziko ‐ hrozbu. 

nositel rizika 

Viz. příjemce rizika. 

objekt systému 

Jedná  se  o  prvek  systému.  Systém  se  skládá  z  objektů  a  procesů. Objekty  definují  uzly 

systému a jedná se o věci, které existují. Objektem mohou být například lidé ve stavebním 

podniku,  nástroje  atd.  Objekt  je  mimo  jiné  definován  svým  stavem  (například 

zapnuto/vypnuto). 
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používání BIM (ve stavebním podniku) 

Je  fáze,  kdy  je  metodika  BIM  ve  stavebním  podniku  používána,  tzn.  proběhla  fáze 

implementace. Dále viz. implementace BIM. 

proces systému 

Jedná se o prvek systému. Systém se skládá z objektů a procesů. Procesy definují vazby mezi 

uzly systému, tj. mezi objekty systému. Procesy tedy popisují, jak na sebe jednotlivé objekty 

reagují a jakým způsobem může docházet k transformaci jejich stavu. 

příčina rizika 

Příčina rizika je jiným výrazem pro vlastníka (zdroj) rizika. Jedná se o jeden nebo více objektů 

systému, jejichž odstranění zároveň odstraní související riziko. 

příjemce rizika 

Jedná se o objekt systému, který bude realizací rizika ovlivněn. Někdy se uvažuje o minimální 

míře ovlivnění, která  rozděluje příjemce  rizika na  ty, kteří  jsou případnou  realizací  rizika 

výrazně ovlivněni, a ty, u kterých  lze ovlivnění rizikem zanedbat. Někdy se používá pojem 

nositel rizika. 

příležitost 

Příležitost  je  šance  s  přiřazenou  pravděpodobností  svého  výskytu.  Jedná  se  o  pozitivní 

variantu rizika. Příležitost lze dále ohodnotit jejím následkem (významem), čímž vzniká její 

stupeň (úroveň). 

riziko 

Riziko  je obecný  jev  s přiřazenou pravděpodobností  svého výskytu. Riziko může nabývat 

negativního  charakteru  (pak  se  nazývá  hrozbou)  nebo  pozitivního  charakteru  (a  pak  se 

nazývá příležitostí). Riziko lze dále ohodnotit jeho následkem (dopadem), čímž vzniká jeho 

stupeň (úroveň). 

stupeň hrozby 

Stupeň  (úroveň)  hrozby  je  kombinací  (nejčastěji  součinem)  pravděpodobnosti  výskytu 

nebezpečí a numerického vyjádření míry jeho následku. 

stupeň příležitosti 

Stupeň (úroveň) příležitosti  je kombinací (nejčastěji součinem) pravděpodobnosti výskytu 

šance a numerického vyjádření míry jejího následku. 

stupeň rizika 

Stupeň  (úroveň)  rizika  je  kombinací  (nejčastěji  součinem)  pravděpodobnosti  výskytu 

události a numerického vyjádření míry jejího následku. 

systém 

Jedná  se  o  obecné  pojmenování  souboru  procesů  a  objektů.  Pro  potřeby  publikace  je 

s pojmem operováno jako se systémem, ve kterém se pohybujeme v rámci naší činnosti. Pro 

případ implementace BIM do stavebního podniku se tak systémem myslí stavební podnik. 

Stejně tak ale může jít například o implementaci BIM do výstavbového projektu. V takovém 

případě by byl systémem stavební podnik. 
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systém řízení 

Systémem  řízení  je  obecně myšlen  soubor  procesů  a  objektů,  který  umožňuje  pracovat 

s konkrétními nástroji. V případě, že mluvíme o implementaci BIM do stavebního podniku, 

systémem  řízení  je myšleno  informační modelování,  tedy  BIM,  resp.  objekty  a  procesy, 

související s používáním nástrojů BIM. Stejně tak by ale systémem řízení mohl být jakýkoliv 

jiný soubor, například způsob uspořádání podniku. Nutnost vymezení pojmu systém řízení 

v této publikaci vyplynula z možné záměny za pojem systém. Pojem řízení byl pro rozlišení 

použit z  toho důvodu, že publikace se specificky zabývá  implementací BIM ve stavebním 

podniku,  z  jehož pohledu  se  jedná o  zavádění nového  způsobu  řízení projektů  a použití 

pojmu řízení je tedy v tomto případě logické a na místě, přestože pro jiné soubory procesů 

a objektů  (tj.  systémy), které  lze  implementovat, už pojem  systém  řízení nemusí být  tak 

vhodný. 

šance 

Šance je pozitivní jev, který může potenciálně přinést užitek člověku, majetku nebo svému 

okolí.  Jedná  se  o  pozitivní  variantu  nebezpečí.  Na  základě  šance  lze  přiřazením 

pravděpodobnosti výskytu stanovit příležitost. 

událost 

Událost  je  jev, který může potenciálně přinést užitek nebo újmu  člověku, majetku nebo 

svému okolí. Pozitivní událostí je šance, negativní událostí je nebezpečí. Na základě události 

lze přiřazením pravděpodobnosti výskytu stanovit riziko. 

vlastník rizika 

Viz. zdroj rizika. 

význam 

Význam je výraz pro následek (viz. heslo následek) v případě, že nemluvíme o příležitosti (tj. 

o šanci s pravděpodobností výskytu), ale pouze o šanci a jejím dopadu. Jedná se o pozitivní 

variantu dopadu události. 

závažnost 

Závažnost je výraz pro následek (viz. heslo následek) v případě, že nemluvíme o hrozbě (tj. 

o nebezpečí s pravděpodobností výskytu), ale pouze o nebezpečí a jeho dopadu. Jedná se o 

negativní variantu dopadu události. 

zdroj rizika 

Jedná  se o objekt  systému, který  identifikuje  tvůrce  rizika,  tedy  toho, kdo může ovlivnit 

pravděpodobnost výskytu a stupeň rizika. Někdy se používá pojem vlastník rizika. 
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Seznam	použitých	zkratek	

BAS 

Building Automation System – systém pro zajištění správy a práce s informacemi, týkajících 

se dynamického využívání budovy. 

BIM 

Building Information Modeling – Informační Modelování Budov 

IPD 

Integrated Project Delivery. Metodika  řízení projektů  s důrazem kladeným na  spolupráci 

účastníků  projektu  za  účelem  využití  dostupných možností  a  schopností  k  optimalizaci 

výsledků a maximalizaci efektivity (snížení plýtvání zdroji). 

KISS 

„Keep It Simple, Smarty“ – „Nekomplikuj to, ty chytráku“. Přístup poukazující na skutečnost, 

že někdy je lepší dělat věci nejjednodušším možným způsobem, protože je to nejefektivnější. 

„Keep  It  Simple,  Stupid“ –  „Nekomplikuj  to,  ty  truhlíku“.  Stejný  význam,  jako předchozí, 

poukazující  na  to,  že  dělat  něco  příliš  složitě  není  chytré,  protože  překomplikování 

problematiky není efektivní. 
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English Summary 

The publication deals with a risks analysis in a construction company from the perspective 

of Building Information Modeling (BIM) platform implementation. It looks upon the project 

risks as upon a system, consisting of different objects. This system is influenced by the new 

management  system  methods  implementation.  Relevant  risks  are  recognized  as  risks 

connected with the BIM implementation processes and as risks, which are affected by the 

BIM use. The publication is describing the method, which could be used for the identification 

of the discussed risks relationships. This method can then be used as a tool for a decision 

making during the BIM implementation in a construction company.   
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