
Je veľmi dôležité rizikám rozumieť a „zviditeľ-
niť“ ich tak, aby sme mohli následne prijať
vhodné aktivity na ich zabránenie, prípadne
minimalizáciu ich dôsledkov. V článku rozobe-
rieme hlavné riziká, ktoré môžu výrazne
ovplyvniť priebeh projektu a jeho výsledky, ako
aj spôsob, ako sa im vyhnúť, prípadne naučiť sa
s nimi žiť.

Rozdelenie rizík podľa ich obsahu
 Riziká rozsahu projektu
 Komerčné riziká
 Riziká dodávky
 Časové riziká
 Technické riziká

Každú z týchto skupín rizík rozoberieme sa-
mostatne so zreteľom na to, či a ako môže dané
riziko ovplyvniť priebeh a výsledok projektu
a čo je potrebné pri riadení projektu na jeho od-
stránenie.

Riziká rozsahu projektu
/ Na začiatku projektu, ešte pred jeho spuste-
ním, si treba vyjasniť a správne zadefinovať
a neskôr v priebehu projektu aktualizovať tieto
otázky:
/ Sú požiadavky na rozsah projektu špecifiko-
vané jasne a úplne, a to aj vrátane všetkých
funkčných a zákazníckych rozšírení (napr. re-
porty, rozhrania, konverzie, rozšírenia, formu-
láre, workflow)?
/ Je pre projekt formálne zadefinovaný a zave-
dený postup zmenového konania a bude sa aj
reálne využívať?
/ Koľko zmien v rozsahu projektu predpokla-
dáte?
/ Aký dosah budú mať zmeny v rozsahu pro-
jektu na projekt ako celok?
/ Panuje zhoda v rozsahu projektu aj so zákaz-
níkom?
/ Urobil zákazník akékoľvek zmeny vo svojom
obchodnom modeli, prípadne prioritách v čase
od podpísania kontraktu? 
/ Ak využívame v projekte subdodávateľa (prí-
padne tretiu stranu), je jeho rozsah projektu
v súlade s naším?
/ Predpokladáme v projekte prípadné zmeny
v rozsahu projektu pod vplyvom zmien legisla-
tívy?
/ Máme dostatok zdrojov na realizáciu rozsahu
projektu?

Komerčné riziká
Ešte pred začatím projektu si treba vyjasniť
a správne zadefinovať a neskôr v priebehu pro-
jektu aktualizovať tieto otázky:
/ Hlavne pre nadnárodné spoločnosti: Sú štan-
dardné obchodné podmienky zákazníka v sú-
lade s našimi štandardnými obchodnými

podmienkami?
/ Aké sú dohodnuté záručné podmienky riešenia?
/ Sú definované a obmedzené zmluvné pokuty
a zodpovednosť za škody?
/ Existuje možnosť predčasného ukončenia
zmluvy?
/ Aký je typ projektu z hľadiska jeho nacenenia
(fix price, time&material, iné)?
/ Predpokladajú sa platby zákazníka načas
a v plnej výške?
/ Budú naše platby subdodávateľovi v rovna-
kých podmienkach ako zo strany zákazníka
nám? 
/ Ako je zadefinovaný proces akceptácie prác
v projekte?
/ Sú v zmluve konkrétne menované naše
zdroje?
/ Požaduje zákazník finančnú zábezpeku?
/ Existujú nejaké legislatívne obmedzenia
(napr. embargo, víza, pracovné povolenia)? 
/ Je tento projekt v súlade s našou obchodnou
stratégiou?
/ Vyžaduje si tento projektu zvýšený pracov ný
kapitál/cash-flow?
/ Aká je finančná stabilita a kredibilita zákaz-
níka?
/ Predpokladajú sa nejaké dodatky k zmluve?
/ Je súčasťou dodávky prenos vlastníckych
práv, licencií a pod.?
/ Je zákazník súčasťou nadnárodnej skupiny
s väzbou na našu spoločnosť?
/ Ako reálne bol spracovaný odhad kapacitnej
náročnosti projektu?
/ Predpokladáte akceptáciu finančných míľni-
kov a faktúr načas a v plnej výške?
/ Predpokladáte vyrubenie zmluvných pokút
zákazníkom?
/ Bol spracovaný business case a schválený ve-
dením našej spoločnosti?

Riziká dodávky
Pred začatím projektu si treba vyjasniť
a správne zadefinovať a neskôr v priebehu pro-
jektu aktualizovať tieto otázky:

/ Je náš projektový tím pripravený už na za-
čiatku projektu a potom po celý čas projektu
bez prerušenia?
/ Je projekt riadený na základe štandardnej
metodiky riadenia projektu?
/ Je projektový tím (hlavne projektový manažér
na našej strane i na strane zákazníka) dosta-
točne skúsený?
/ Existujú nejaké konflikty na úrovni projekto-
vého tímu?
/ Sú v projekte nominovaní „kritickí“ (nenahra-
diteľní) pracovníci?
/ Aké sú nominované zdroje z geografického
a jazykového hľadiska?
/ Je náš tím dostatočne skúsený a schopný
dodať celý rozsah projektu, prípadne potrebu-
jeme subdodávateľa alebo partnera?
/ Akceptuje dodávateľ náš projektový tím?
/ Ak využijeme subdodávateľa/partnera, aká je
jeho odborná a finančná stabilita?
/ Aké obchodné podmienky sú dohodnuté so
subdodávateľom/partnerom?
/ Akú časť projektu dodáva subdodávateľ/part-
ner?
/ Je projektový tím poskladaný dobre, v súlade
s požadovanými znalosťami zo všetkých oblastí
či systémov/modulov dodávky?
/ Aká je výkonnosť tímu ako celku a jeho jed-
notlivých členov?
/ Ako sú rozdelené zodpovednosti projektového
tímu?
/ Predpokladajú sa zmeny v tímu pod vplyvom
odchodov, strát a pod.?
/ Aké postavenie a rešpekt v tíme má projek-
tový manažér a projektové štandardy a po-
stupy?
/ Je riešenie dostatočne komplexné a zároveň
prehľadné na efektívne nasadenie?
/ Akú podporu má projekt zo strany zákazníka
(zvlášť vedenie a zvlášť kľúčoví používatelia)?
/ Sú očakávania a ciele zákazníka (zvlášť vede-
nie a zvlášť kľúčoví používatelia) známe, spra-
cované a priebežne monitorované?
/ Je v projekte zriadený a aktualizovaný issue
log a log aktivít?
/ Ako je meraná spokojnosť zákazníka?
/ Predpokladajú sa v projekte technické ťaž-
kosti pri inštalácii systémov?
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Každý projekt bez výnimky prináša istú mieru neistoty a neur-
čitosti. Túto mieru symbolizujú riziká. 
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/ Existujú v projekte komunikačné problémy
(vnútri tímu, prípadne medzi projektovým
tímom a odbornými útvarmi zákazníka)?
/ Sú identifikované minimálne požiadavky na
podporu zákazníka a jeho konečných používa-
teľov po nasadení riešenia?
/ Existuje konflikt s inými aktivitami a pro-
jektmi vnútri spoločnosti zákazníka?
/ Umožňuje zákazník efektívnu remote prácu
projektového tímu?
/ Je zriadené vyhovujúce projektové prostredie
(umiestnenie, zariadenie a pod.)?
/ Ako je zabezpečený projektový monitoring
a reporting?
/ Je na projekt zabezpečený aj tím zákazníka
v zmysle jeho požadovanej súčinnosti?

Časové riziká
Pred začatím projektu je potrebné si vyjasniť
a správne zadefinovať a neskôr v priebehu pro-
jektu aktualizovať tieto otázky:
/ Do akého detailu je spracovaný harmono-
gram projektu?
/ Existujú nejaké interné alebo externé časové
obmedzenia projektu (napr. dovolenky)?
/ Sú presne zadefinované míľniky projektu? 
/ Predpokladáte posun míľnikov či konečného
termínu projektu?
/ Predpokladáte zdržanie projektu pri akceptá-
cii čiastkových prác alebo míľnikov projektu?
/ Sú očakávania zákazníka pri dodávke zákaz-
níckeho vývoja (reporty, rozhrania, konverzie,
rozšírenia, formuláre, workflow, legislatíva
a pod.) realistické?
/ Predstavuje dodávka zákazníckeho vývoja ri-
ziko – je doba vývoja primeraná?
/ Je umožnený remote prístup k celému sys-
tému v rozsahu riešenia, prípadne je to pro-
blém?
/ Vyžadujú sa regresné testy a ráta sa s nimi
v časovom pláne?
/ Spôsobí zvýšenie požiadaviek kvality na funk-
cionalitu časový tlak na ostatok projektu?
/ Je pripravený a naplánovaný plán čistenia dát
a konverzie?
/ Je pripravený a naplánovaný bezpečnostný
a autorizačný koncept?
/ Je pripravený a naplánovaný plán testov vrá-
tane prípadných problémov?
/ Je pripravený projektový plán vrátane kritic-
kých ciest a nadväzností jednotlivých krokov? 

Technické riziká
Na začiatku projektu si treba vyjasniť a správne
zadefinovať a neskôr v priebehu projektu ak-
tualizovať tieto otázky:
/ Vyžaduje si dodávaný produkt hlboké zna-
losti, čo sa týka funkcií, splnenia požiadaviek
zákazníka a architektúry (dostupnosť, bezpeč-
nosť, performance, ďalšie)?
/ Máme dostatočné technické znalosti o pro-
dukte, prípadne treba zapojiť tretiu stranu?
/ Je technické prostredie zákazníka (landscape)
komplikované a technicky náročné, s prípad-
nými problémami?
/ Existujú logistické problémy s dodávkou na
strane zákazníka (napr. zdržanie v procese ob-
starávania alebo dodávke hardvéru)?

/ Kto je zodpovedný za sizing riešenia (vrátane
produktov tretích strán)?
/ Ako je pokrytá záručná doba produktu?
/ Ako sú zabezpečené licencie produktu?
/ Máme zabezpečenú dostupnosť a nahraditeľ-
nosť subdodávateľa pri dodávke produktu? 
/ Ako je zabezpečené testovanie a performance
riešenia?
/ Aké bezpečnostné požiadavky existujú v pro-
jekte?
/ Aké rozhrania s inými systémami existujú?
/ Aké sú požiadavky na dostupnosť riešenia?
/ Je zabezpečená dokumentácia riešenia počas
všetkých fáz projektu?
/ Existujú nejaké technické dôvody, ktoré môžu
oneskoriť niektorú fázu projektu (hlavne fázu
realizácie a fázu testovania)?
/ Máme jasnú predstavu o technickom dizajne
celého projektu?

V rámci zabezpečenia riadenia rizík projektu
je preto projektový manažment zodpovedný za
premyslenie uvedených kľúčových faktorov
projektu,  kritických rizík a ich zapracovanie do
uceleného dokumentu ešte pred začiatkom
úvodnej časti projektu.

Takisto je nevyhnutné v priebehu projektu
spracúvať pravidelné správy o stave projektu,
jeho priebehu, vykonaných aktivitách vrátane
problémových i otvorených bodov. V prípade,
že pri vyhodnocovaní rizík príde k identifikácii
ďalšieho rizika, musí sa zoznam rizík aktuali-
zovať. 

Riadenie a eliminácia rizík projektu
Pri realizácii projektu sa môžu vyskytnúť rôzne
riziká, ktoré ovplyvňujú tzv. trojimperatív pro-
jektu: 
/ Ciele
/ Čas
/ Náklady

V rámci trojimperatívu platí, že náročné ciele
si vyžadujú čas, a teda aj vyššie náklady. Ak
skrátime čas, nemusíme dosiahnuť ciele, resp.
ich dosiahneme s vysokými nákladmi. Podobne
pri nízkych nákladoch nemusíme dosiahnuť
ciele projektu, resp. ich dosiahneme v neprija-
teľnom časovom období. Je optimálne, ak sú
jednotlivé časti trojimperatívu vyvážené.

Jednotky pravdepodobnosti výskytu
rizika
/ Takmer isté riziko – výskyt rizika treba v kaž-
dom prípade očakávať.
/ Pravdepodobné riziko – existuje vysoká prav-
depodobnosť, že sa riziko vyskytne.
/ Stredné riziko – riziko sa môže vyskytnúť,
bude ho však možné ľahko zvládnuť.
/ Slabé riziko – riziko sa môže vyskytnúť za
veľmi špecifických okolností.
/ Nepravdepodobné  riziko – výskyt rizika sa
neočakáva.

Jednotky dosahu rizika
/ Extrémny dosah – znemožní realizáciu pro-
jektu.
/ Vysoký dosah – ovplyvní pokračovanie pro-
jektu.
/ Stredný dosah – vyžiada si úpravy v spôsobe
realizácie projektu.
/ Nízky dosah – ovplyvní efektívnosť projektu
v niektorých aspektoch, ale zvládne sa.
/ Zanedbateľný dosah – minimalizuje sa bež-
nou činnosťou v rámci projektu.

Zo skúsenosti vieme, že hoci sa na všetko pri-
pravíme, nikdy neobsiahneme všetky riziká, ale
dobrý projektový manažér je ten, ktorý aj ne-
očakávané riziká dokáže riadiť.
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